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90ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 8 de Junho de 2016
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana e Paulo Paim.



(Inicia-se a sessão às 15 horas e 40 minutos e encerra-se às 20 horas e 52 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:

REGISTRO DE COMPARECIMENTO E VOTO
Senado Federal
55 Legislatura
2' Sessão Legislativa

r in ria

Sessão Deliberativa Ordinária, às 14 horas

Período: 08/06/2016 07:00:00 até 08/06/2016 21:00:00
Nome Senador

Presença Voto

Partido

UF

X

X

PSDB

SP

Aloysio Nunes

X

X

PV

PR

Álvaro Dias

X

X

PP

RS

Ana Amélia

X

X

PT

RR

Ângela Po rtela

X

X

PSDB

M G Antonio A na s tasia

PTB

PE

PSDB

pp

PDT

RO

A
c ir Gurgacz

X

X

Arm an do Mo nteiro

X

X

TO

Ataídes Oliveira

X

X

AL

Benedit o d e Lira

X

X

P S DB

PB

Cássio Cunha Lima

X

X

pp

PI

Ciro N ogueira

X

X

X

X

PP S

D F Cristovam Buarque

PSDB

SC

Dalírio Beber

X

X
X
X

PMDB

SC

Dário Berger

X

DEM

AP

Davi Alcolumbre

X

PMDB

MA

Edison Lobão

X

X

PSC

S E Eduardo Amo rim

X

X

PMDB

AM

Eduard o Braga

X

X

PRB

RJ

Eduardo Lopes

X

X

PT B

PI

El mano Fé rrer

X

X

PMDB

CE

Eunício Oliveira

X

X

Emissão

08/06/2016 20:53:18
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Presença Voto

PT

RN

Fátima Bezerra

^

PSB

PE

Fernando Coelho

X

X

PTC

AL

Fernando Collor

X

X

PSDB

PA

Flexa Ribeiro

X

X

PMDB

RN

Garib aldi Alves F ilho

X

X

AC

Gladson Cameli

X

X

PT

PR

Gleis i Hoffmann

X

X

PMDB

DF

Hélio José

X

X

PT

PE

Humberto Costa

X

X

PP

RO

Ivo C as sol

X

X

PMDB

PA

Jader Barbalho

X

PMDB

MA

João Alberto Souza

X

X

PSB

AP

João Capiberibe

X

X

PT

AC

Jorge Viana

X

X

DEM

RN

José Agrip ino

X

X

José Aníb al

X

X
X

PP

PSDB

SP

^

PMDB

PB

José Maranhão

X

PSD

MT

José Medeiros

X

X

PT

CE

José Pimentel

X

X

PMDB

TO

Kátia Abreu

X

X
X

PDT

RS

Lasier Martins

X

PSB

BA

Lídice da Mata

X

X

PT

RJ

Lindbergh Fari as

X

X

PS B

GO

Lúcia Vânia

X

X

PR

ES

Magno Malta

X

PMDB

SP

Marta Suplicy

x

X

PSD

AM

Ornar Aziz

X

X

PSD

BA

Otto Alencar

X

X

P S DB

SC

Paulo Bauer

X

X

PT

RS

Paulo Paim

X

X

PT

PA

Paulo Ro cha

X

X

PSC

MS

Pedro Chaves

X

X
X
X

PMDB

PB

Raimundo Lira

X

REDE

AP

Randolfe Rodrigues

X

PT

PI

Regina S ous a

X

X

DF

Reguffe

X

X

AL

Renan Calheiros

X

X
X

PMDB
PS DB

ES

Ricardo Ferraço

X

DEM

SE

Ri cardo Franco

X

X

PP

BA

Roberto Muniz

X

X

PMDB

PR

Roberto Requião

X

X

PSB

MA

Roberto Rocha

X

X

PSB

RJ

Romário

X

X

PMDB

RR

Romero Jucá
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – 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. (Vide item 1.2 do sumário)
Queria justificar a todos aqueles que nos acompanham aqui desde as 14h, horário de Brasília, pela Rádio e TV Senado, que hoje nós temos mais uma reunião da Comissão processante que aprecia o processo de
impeachment e temos procurado colaborar também, já que é um tema da maior importância para o País. Mas,
neste momento, voltamos aqui a uma sessão deliberativa do Senado Federal, a partir do plenário do Senado.
Há aqui alguns colegas Senadores que estavam esperando, por terem inscrição, para falar.
Eu convido, então, o Senador Lasier Martins, para fazer uso da tribuna. Estou fazendo uma inversão com
o Senador Humberto Costa.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT - RS. Fora do microfone.) – Eu estava em permuta
com o Senador Bauer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu sei. V. Exª fez a inversão com o Senador Paulo Bauer, mas estou administrando. Estou-me inscrevendo para uma comunicação inadiável.
Queria agradecer também aos alunos do ensino fundamental da Escola Simone Pinto Boaventura, de
Planaltina, que nos visitam. Sejam todos bem-vindos ao Senado!
Cumprimento a todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Senador Otto Alencar, pela ordem.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Queria que V. Exª me
inscrevesse para uma comunicação inadiável também.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Senador Otto Alencar, se V. Exª tiver
interesse, após ele, já chamo V. Exª. Faço uma permuta comigo, Senador. V. Exª tem sido tão generoso naquela
nossa Comissão.
Com a palavra V. Exª, Senador Lasier.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores, ouvintes, neste momento tão
convulsionado, na área política aqui em Brasília, eu quero relembrar que há, desde o dia 29 de março último,
aqui no Congresso Nacional, entregue pelo Ministério Público Federal, um pacote com dez medidas contra a
corrupção. Uma medida muito oportuna, muito adequada, que consistiu no recolhimento de 2.165.150 assinaturas, decorrência desta insatisfação veemente dos brasileiros com o rumo das gestões públicas e setores da
política nacional. E eu estou relembrando isso, porque, até agora, não aconteceu nada em relação ao ingresso
dessa proposta de iniciativa popular.
E eu quero recordar, rapidamente, do que consiste essa proposta de iniciativa popular: prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação; criminalização do enriquecimento ilícito de agentes
públicos; aumento das penas e crimes hediondos para a corrupção de altos valores; aumento da eficiência e
da justiça dos recursos no processo penal; celeridade nas ações de improbidade administrativa; reforma no
sistema de prescrição penal; ajustes nas nulidades penais; responsabilização dos partidos políticos e criminalização do caixa dois; prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado; e, por fim, décimo item,
recuperação do lucro derivado do crime.
O problema é que essa proposta de iniciativa popular não está andando. E seus mais de 2 milhões de
autores merecem respeito do Congresso Nacional, porque isso é democracia participativa que não está tendo
resposta. E nós devemos essa resposta. Ao menos satisfação nós devemos a esse imenso público que subscreveu o projeto, com o comando do Ministério Público Federal.
O fato é que da alçada da Câmara Federal o início dessa discussão. E ainda aguarda a instalação da comissão especial para apreciação das medidas. Mas é importante que todos nós tomemos um posicionamento
no sentido de cobrar a agilização do projeto, que é pontual e sobretudo saneador das graves falhas na legislação penal brasileira. É um anseio da sociedade brasileira, e devemos dar voz, repercutir a atenção daqueles
2,2 milhões de brasileiros.
Sabemos que existe um longo caminho até que essas medidas cheguem ao Senado. Mas é fundamental o esforço coletivo para que possamos discutir e concretizar uma boa lei para ajudar o Brasil a enfrentar a
corrupção, porque, Sr. Presidente, onde há falhas, onde há lacunas na legislação, cabe a este Congresso Nacio-
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nal supri-las. Bom será o dia em que a população não precise mais vir ao Congresso, como vem agora, pedir a
moralização da política.
Também por isso é que nós estamos vivendo uma situação que seria desnecessária. Nós estamos vivendo a judicialização da política. Muito se tem falado nisso. Aqui no Brasil, como se tem visto nos últimos anos,
aqui e ali, uma hora ou outra, o Supremo Tribunal Federal é obrigado a intervir para suprir essas lacunas da
nossa legislação.
Agora mesmo, Srs. Senadores, nós vimos, há bem poucos dias, o Supremo Tribunal Federal tendo de
afastar o Presidente da Câmara Federal, o Deputado Eduardo Cunha, implicado em várias acusações, uma ação
que caberia à própria Câmara, especialmente ao Conselho de Ética, que já deveria ter terminado a sua função.
Mas não o fez. E continua não o fazendo, através do mais tumultuado processo no Conselho de Ética até hoje
visto aqui no Congresso Nacional, em que o acusado vem impondo manobras ao sabor das suas conveniências. E aí o próprio Supremo Tribunal Federal, Srs. Senadores – é neste ponto que eu queria acentuar bem aqui
nesta minha manifestação –, o Supremo Tribunal Federal levou quase cinco meses para afastar o Presidente
da Câmara dos Deputados, quando havia muito tempo a própria Câmara deveria ter adotado essa medida.
Desde ontem, Srs. Senadores, nós vivemos uma explosiva manchete de um grande jornal brasileiro, que
traz quatro figuras da primeira linha da política nacional sendo acusadas e com pedidos de prisão solicitados
por parte do Ministério Público Federal. Conforme a notícia, há mais de uma semana, esse pedido do Procurador-Geral da República estaria nas mãos do Ministro Teori Zavascki. E o Supremo ainda não se pronunciou,
nem se sabe quanto tempo levará para se pronunciar.
E é nesse particular que eu queria realçar bem. Será que vamos ter de esperar também por cinco meses,
como aconteceu com a atitude do Supremo para decidir o afastamento do Presidente da Câmara dos Deputados? Isso gera instabilidade política nesta Casa. E é o que está acontecendo, porque essa demora dá margens
às especulações, às controvérsias, aos boatos. E é evidente que o Senado Federal vem sendo afetado. Nós mesmos não sabemos em que situação nos encontramos se o nosso Presidente do Senado Federal está sob tão
grave acusação.
Onde quero chegar com essa manifestação? Impõe-se uma decisão por parte do Sr. Teori Zavascki, Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não poderá nos manter sem saber o que está acontecendo por meses
e meses, como aconteceu com o Presidente da Câmara dos Deputados, porque o Procurador, para ter chegado
ao extremo de pedir prisões, como pediu, faz-nos supor que há fundamentos reais para isso. O Ministro tem
em mãos esse processo, precisa nos dizer: há fundamentos para o afastamento do Presidente do Senado ou
não há? Se não há fundamentos, que ele restabeleça a tranquilidade em todos nós aqui no Senado, porque a
instabilidade, repito, está instaurada entre todos nós aqui no Senado.
Nós respeitamos a independência dos Poderes, no caso, respeitamos a independência do Supremo Tribunal Federal, mas não podemos esquecer, Senador Cristovam, que também é peculiaridade dos Poderes a
harmonia entre eles. E não está havendo neste momento essa capacidade harmônica dos Poderes, porque estamos submissos a uma vontade do Poder Judiciário, enquanto o Poder Judiciário não nos definir o que está
acontecendo com essas quatro figuras do PMDB, que estão relacionadas nas manchetes dos jornais. Por isso,
nós queremos a independência do Supremo, mas queremos a harmonia e o respeito também com esta Casa
legislativa.
O Supremo não tem tido agilidade ao longo da História. E eu nem quero comparar aqui, Srs. Senadores,
com o que vem fazendo exemplarmente o Juiz Federal Sergio Moro, que age rapidamente e, com isso, já atingiu um alto conceito diante da sociedade brasileira, exatamente pela rapidez, pela forma prática, pelo número
de decisões que já tomou. O Supremo Tribunal Federal é historicamente lento, mas neste caso deve dar prioridade extraordinária para o que está acontecendo.
Nós sabemos que o Supremo não tem estrutura para instrução penal...
(Soa a campainha.)
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT - RS) – ... porque tem muito trabalho e porque é da
sua característica. Entretanto, deve abrir exceções. Nós precisamos de uma urgência pela gravidade institucional
que o Senado Federal está vivendo. E isso depende do Ministro Teori Zavascki que tem à mão esse processo.
Então, precisamos que o Ministro do Supremo Teori Zavascki termine com essa tensão que estamos
vivendo e que, o mais rápido possível, decida se esses nomes levados à sua mesa pelo Procurador-Geral da
República, merecem afastamento ou estão livres de afastamento no presente momento, para que se prossiga
com a normalidade dos trabalhos no Senado.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Senador Lasier, V. Exª me concede um aparte?
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT - RS) – Sim, Senador Telmário Mota.
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O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Eu estava ouvindo muito atento a fala de V. Exª,
inclusive cobrando a Comissão de Ética da Câmara Federal pela lentidão. E aqui, quando o Senador Delcídio
foi preso, e o pedido de cassação foi para Comissão de Ética, V. Exª trabalhou arduamente nesse processo. Era
um dos que cobrava, com muito rigor e com sentimento muito forte, aquele resultado. Na Comissão de Ética,
eu era o Relator, e nós sempre combatemos. A fala do Senador Romero Jucá é igual ou mais grave do que a fala
do Senador Delcídio. Então, eu fiz a representação na Comissão de Ética em nome do nosso Partido e convidei
V. Exª naquela hora, e V. Exª disse que não ia assinar junto com o Lupi, porque estava tendo atrito com ele. E o
Senador João, estranhamente, Presidente da Comissão de Ética – um Senador por quem eu tenho muito carinho e respeito –, de ofício, arquivou a nossa representação. E a Resolução nº 20, que regulamenta a Comissão
de Ética, diz o seguinte no art. 14, §1º, inciso I...
(Soa a campainha.)
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Quais as razões para o arquivamento?
Art. 14. ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
§1º ................................................................................................................................
......................................................................................................................................
I – se faltar legitimidade ao seu autor; [Há legitimidade.]
II – se a representação não identificar o Senador e os fatos que lhe são imputados; [Houve.]
III – se, ressalvados os casos previstos no inciso I do art. 3º desta Resolução, os fatos relatados forem
referentes a período anterior ao mandato ou se forem manifestamente improcedentes. [Não; o Senador ainda está na ativa.]
Então eu não consigo entender como o Senador João, de pronto, por ofício, sem ouvir a Comissão de
Ética, fez esse arquivamento. E eu convidei V. Exª para representar, porque é preciso cinco nomes, e V. Exª não
aceitou. E eu fiquei pensando e vi agora V. Exª cobrando da Comissão de Ética da Câmara, quando aqui V. Exª
tem oportunidade de, junto com a gente, cobrar a transparência nesta Casa, para que esta Casa...
(Interrupção do som.)
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Sr. Presidente, dê-me mais um espaço... (Fora do
microfone.) para que a Comissão de Ética pudesse dar continuidade a esse processo. Eu só estou fazendo esse
registro porque, de repente, sinceramente, não estou vendo coerência do discurso de V. Exª com a prática de
V. Exª. E respeito o seu ponto de vista, respeito a vontade de V. Exª de não assinar, mas agradeço àqueles que o
assinaram. E que possamos dar continuidade a esse trabalho tão importante para a transparência desta Casa.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT - RS) – Não vou lhe deixar, Senador Telmário, sem resposta. E sei bem que V. Exª gosta de uma polêmica. São dois fatores, Senador, e gostaria que V. Exª me ouvisse.
Primeiro lugar: quando do primeiro convite, foi por uma circunstância partidária. V. Exª sabe que eu já
estou vivendo um atrito com o meu Partido, porque eu sou a favor do impeachment, e o meu Partido sustenta
até agora o voto contra o impeachment.
Agora, com relação ao segundo apelo de hoje, Senador Telmário, o que se passa é o seguinte: V. Exª me
apresenta um conjunto de quatro Senadores, todos eles contra o impeachment. E eu deveria integrar esse grupo, que é contra o impeachment, portanto geraria uma enorme confusão no meu eleitorado e naquelas pessoas
que conhecem a minha posição.
Então, com todo o respeito, concordo com a sua iniciativa, mas eu não quis me incluir num grupo de respeitáveis Senadores, colegas Parlamentares que são contra o impeachment, porque eu sou a favor do impeachment. Foi só por isso que eu não assinei o seu pedido. Acho que com isso lhe dou uma resposta convincente.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Obrigado. Claro, continuo respeitando a posição
de V. Exª, mas não vou nem debater esse assunto, porque se trata de uma questão de foro íntimo.
(Soa a campainha.)
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT - RS) – Eu agradeço a V. Exª.
Permita-me, Senador Jorge Viana, pois o nosso respeitabilíssimo Senador Cristovam está pedindo um
aparte.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Sem dúvida.
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O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Senador Lasier, em seguida, se
for possível?
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT - RS) – Pois não; depois o Senador Randolfe.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Peço aos colegas que sejam rápidos,
porque nós tivemos que atrasar por conta da Comissão do Impeachment o início da sessão, e há uma fila enorme de colegas querendo fazer uso da tribuna. Mas, obviamente, a Presidência vai tentar conciliar isso.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF) – Senador Lasier, é muito oportuno
o assunto que trouxe aqui, mas V. Exª está meio ausente. O Presidente do nosso Senado e outro Senador estão
com pedido de prisão pelo Ministério Público. Creio, como o senhor disse, que, enquanto o Supremo não se
pronunciar, não podemos dizer que é juridicamente correto ou não esse mandado de prisão. Mas, de qualquer
maneira, não é possível que a gente deixe passar em branco, sem nenhum comentário, como se nada tivesse
acontecendo, o fato de que houve o pedido de parte do procurador. Não foi o Supremo ainda. Mas o Procurador da República não é qualquer coisa. O Ministério Público é algo fundamental e não tem fama de leviandade. O que a gente houve falar é que não é apenas o que está nas imagens da televisão, porque, de fato, ontem
todos os que ouvi disseram: “Isso não justifica nunca um pedido de prisão”. Eu não entro no juízo porque isso é
coisa da Justiça. Mas o que dizem, então, é que deve haver outras coisas que terão levado o Ministério Público
a essa ação. E nós estamos parados. Nós temos que fazer alguma coisa: seja ir ao Ministério Público, seja ir ao
Ministro do Supremo e pedir a urgência que o senhor está pedindo aqui, seja o Presidente Renan nos reunir ...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF) – ... para conversar sobre o assunto,
pelo menos com as Lideranças, com grupos de Senadores, se não quiser com todos, porque, de fato, uma assembleia não resolveria, ou os Líderes se reuniriam, independentemente da Presidência. Mas algo tem que ser
feito para que não passe à opinião pública a ideia de que nós não apenas estamos sofrendo a judicialização,
mas também que estamos subordinados ao Poder Judiciário em vez de independentes, e, mais que isso, que
estamos passivos diante do que ele faz. Então, esse é o meu aparte ao senhor.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT - RS) – Perfeito.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF) – Espero que o Senador Renan, que
está chegando, tenha escutado este aparte e possa nos dar uma posição.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT - RS) – Perfeito. Muito obrigado pela sua intervenção, Senador Cristovam.
Passo a palavra, com muito prazer, para o Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Senador Lasier, só para cumprimentar V. Exª e reiterar o que aqui destacou. Hoje é necessária uma manifestação, o quanto antes, por parte
do ministro responsável. Ontem ainda, subscrevemos um documento, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, que pede o inteiro teor das informações que possui a Procuradoria-Geral da República, e obviamente essa
questão urge. Não é possível o Senado ficar com a espada de Dâmocles sobre a cabeça. O Senado tem que ter
uma posição logo, e rápido, sobre esse tema.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT - RS) – Agradeço-lhe a força. E concluo, Sr. Presidente
Jorge Viana, no momento em que está chegando o Presidente Renan.
Eu estava dizendo aqui, Presidente Renan, que nós precisamos que o Supremo Tribunal Federal atenda
a uma necessidade desta Casa. Com o mesmo respeito que nós temos pelo Supremo, que o Supremo tenha
respeito pelo Senado e decida logo o que há ou o que não há e ...
(Soa a campainha.)
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT - RS) – ... restabeleça a tranquilidade aqui, no Senado Federal.
Muito obrigado.
(Durante o discurso do Sr. Lasier Martins, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu queria dizer aos Senadores que nós não vamos
imediatamente começar a Ordem do Dia porque nós estamos compatibilizando o funcionamento do Senado
Federal, do plenário, com o funcionamento da Comissão de Impeachment. Então, é muito importante que nós
ouçamos mais pelo menos um ou dois Senadores, para, em seguida, nós fazermos a Ordem do Dia.
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Nós acabamos uma reunião com os Líderes e com uma representação dos governadores, uma reunião
muito boa e específica – ontem os Senadores foram convidados aqui do plenário, Senador Benedito – sobre
um tema que está na nossa Ordem do Dia que é a atualização do Supersimples.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL. Fora do microfone.) – Vai
ser hoje?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não, mas não houve acordo. Os governadores pediram até segunda-feira um tempo para exatamente estudar – e há pouco eu conversava com o Senador José
Pimentel – essa nova proposta apresentada pela Relatora, que é a Senadora Marta Suplicy.
O Presidente da República, como eu disse ontem, vai convidar uma reunião, talvez na próxima semana
– eu não falei com ele hoje –, com os governadores de todos os Estados e com os representantes dos Poderes,
para que nós possamos exatamente atualizar a pauta federativa e resolver, de uma vez por todas, esse problema da negociação da dívida dos Estados. Isso é muito importante.
Com relação ao assunto anterior que alguns Senadores estavam tratando aqui, eu recomendo calma,
bom senso, ponderação. Nós temos exercitado aqui, todos os dias, a separação dos Poderes, que é mandamento constitucional. Nós temos que ter grandeza para o enfrentamento, sobretudo no momento de incompreensão entre as instituições, e aguardar para que movimento nenhum faça parecer que o Legislativo está
querendo influenciar outro Poder.
Eu lembrei agora para a imprensa, Senador Lasier, quando eu vinha para cá, que, toda vez que nós – e
historicamente isso está demonstrado no Brasil –, como sociedade, demos vazão ao desprezo pela democracia,
nós pagamos um longo preço, longo e doído, e os brasileiros também pagaram muito por isso.
Então, é preciso ter calma, ponderação. Todos aqui somos mandatários do povo, todos aqui temos responsabilidade com o que fazemos. Estamos tendo dificuldade de achar uma coisa, ter ideia, ter opinião, mas
a democracia é perfeita porque é imperfeita, e, quando ela erra, quando comete excesso, a democracia, ela
própria, se corrige. Vamos aguardar que a democracia se corrija.
Concedo a palavra ao Senador Otto Alencar e, em seguida, vamos ouvir o Senador José Aníbal.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP. Sem revisão do orador.) –
Presidente, pela ordem.
É só uma indagação a V. Exª, rapidamente, se V. Exª me permite.
Acabamos de ter uma reunião dos Líderes, como V. Exª comunicou, com os governadores; entretanto,
não tenho informação de como ficou definida a pauta prévia de apreciação. E, por conta disso, pergunto a V.
Exª sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 4.254, de 2015, que trata do reajuste do funcionalismo público, que
foi aprovado, ainda na semana passada, na Câmara dos Deputados. Pergunto a V. Exª quando e se pensaria em
colocar, aqui no plenário da Casa, para apreciação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Falei também sobre isso com a imprensa quando vim
agora para o plenário do Senado Federal.
Acho que, primeiro, antes da tramitação desse projeto, precisamos que o Ministro da Fazenda nos responda uma pergunta: nós votamos o déficit equivocadamente e, assim, não podemos dar salário, aumentar
teto, nem criar cargo? Ou não foi equivocadamente e podemos fazer tudo isso? Acho que o Senado precisa,
primeiro, que essa pergunta seja respondida.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Concordo com V. Exª nesse
sentido, Sr. Presidente. Se V. Exª me permite, consideraria importante ouvirmos a Comissão de Assuntos Econômicos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL. Fora do microfone.) – Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL. Sem revisão do orador.)
– Tenho a ligeira impressão de que... (Fora do microfone.) os demais Líderes também receberam, porque recebi
uma nota oficial do Ministro do Planejamento, em que ele informa que não há criação de cargo nem aumento
de despesa, porque tudo que foi aprovado na Câmara já está previsto no Orçamento da União para este ano.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não é isso... (Fora do microfone.) que está chegando
ao Senado Federal. O que está chegando ao Senado Federal é reajuste para vários setores, aumento de teto e
criação de, pelo menos, 14 mil cargos.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) – É isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É importante que o Ministro da Fazenda diga se esse
déficit está certo. Se esse déficit está certo, temos que compatibilizar esse déficit com essas deliberações da
Câmara dos Deputados.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – De pleno acordo com o
entendimento de V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Concedo a palavra ao Senador Otto Alencar, para
uma comunicação inadiável, na forma do Regimento.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA. Para uma comunicação
inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ia começar falando sobre a crise hídrica na
Bacia do Rio São Francisco – há uma matéria no jornal O Globo. Como sabemos, o rio está agonizando, e ia falar exatamente sobre esse assunto, mas vou pedir permissão a V. Exª e aos Srs. Senadores para entrar nesses
dois temas, Sr. Presidente.
Primeiro tema: esse projeto aprovado na Câmara, criando 14 mil cargos de confiança, não tenho condição nenhuma de votar, e acho uma coisa completamente inadequada para o momento que estamos vivendo
agora. Não sei com que sanidade mental a Câmara Federal e os Deputados Federais aprovaram 14 mil cargos
de confiança num momento em que o Brasil vive refinanciando a sua dívida.
E já vem refinanciando-a há muito tempo! Aliás, essa é uma prática de todos os Presidentes da República, desde que nós temos a democracia. Todos refinanciaram a dívida, em vez de fazer o ajustamento da receita
com a despesa, de compatibilizar a receita com a despesa, como fazem outros governadores no Brasil. No meu
Estado mesmo, Presidente, desde 1991, quando assumiu Antônio Carlos Magalhães, todos os governadores
cumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal, compatibilizaram receita com despesa, fizeram ajustamento. Aqui,
não, há um refinanciamento permanente.
Digo mais: tomar dinheiro emprestado no mercado para pagar aumento de servidor público não contará,
em momento nenhum, com meu apoio. Votarei contrariamente, haja o que houver, assumindo minha responsabilidade. No mercado, tomar 14% para pagar aumento de servidor público é outra insanidade administrativa.
Isso não contará com meu apoio.
Eu ia falar sobre o Rio Francisco, mas não vou falar mais. Não pode o Senado Federal, sem ouvir o Ministério da Fazenda, o Presidente interino... Como V. Exª falou, está no Orçamento, mas está no Orçamento de forma errada! Não se deve fazer isso agora, não! O povo brasileiro está passando agora por uma situação muito
desagradável, com desemprego alto. São 12 milhões de desempregados na iniciativa privada. E quem tem de
pagar essa conta é o povo brasileiro? Absolutamente não!
Há outra coisa, Sr. Presidente: sei da compostura de V. Exª. Admiro muito sua compostura e seu equilíbrio
emocional. V. Exª está passando por tantas coisas, as quais julgo – algumas delas –, inclusive, injustas. Respeito
muito V. Exª, olho muito e observo sua postura democrática e de respeito. Por isso, vou fazer um apelo a V. Exª.
Fui Deputado por três vezes; vice-governador; secretário de saúde, da indústria e comércio, de infraestrutura;
conselheiro do Tribunal de Contas; governador por um ano. E venho aqui, como Senador, para pedir a V. Exª
que reúna os Líderes, para chamar a atenção, Presidente, para a postura de alguns Senadores, para que respeitem a ética e o decoro parlamentar. A linguagem tem de ser uma linguagem parlamentar. Na Câmara, já se
chamou Deputado de bandido, de ladrão, já se acusou, e isso está se repetindo no Senado, nas Comissões. No
Senado, observei isso na Comissão de Agricultura, já algumas vezes. Peço a V. Exª: reúna os Líderes, para que
este Senado tenha uma linguagem parlamentar. A população não nos elegeu para chegarmos aqui e usarmos
uma linguagem chula, inadequada, fora do processo parlamentar. Isso não pode existir, em hipótese nenhuma!
Isso me chama a atenção. Chego aqui pela primeira vez. E jamais...
(Soa a campainha.)
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – ...usarei aqui uma palavra dura, na direção de qualquer Senador, mesmo que tenha sido provocado. Jamais responderei assim, porque observo exatamente o que é ser um Senador, um Deputado Estadual, um Deputado Federal. O Senado
não se está pautando, na sua grande maioria, por isso. É uma coisa que me chama a atenção. Eu não esperava
encontrar aqui uma situação dessa natureza. “Bandido” e “ladrão” são expressões muito duras para se referir a
um colega, para serem usadas. Talvez, isso se dê pela falta de argumentos, pelo fato de se desconhecer uma
matéria; por isso, apela-se à agressão pessoal, setorial ou grupal. Isso é um absurdo.
O Senador Lasier Martins, há pouco, conversava comigo sobre esse assunto. Faço aqui este desabafo.
Eu ia falar sobre o Rio São Francisco. Deixei de lado o rio, que está agonizando, para falar sobre esse assunto.
Concedo um aparte ao Senador Pimentel, que me pediu um aparte.
O Sr. José Pimentel (Bloco Apoio Governo/PT - CE) – Senador Otto, quero parabenizá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Pimentel, o Senador Otto está fazendo uma
comunicação na forma do Regimento. Eu darei a palavra a V. Exª rapidamente, logo que termine a comunicação dele.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Minha bisavó veio daquela região. Eu ia lhe conceder o aparte, mas, na comunicação inadiável, não pode ser concedido aparte.
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Peço a V. Exª que considere minha veemência, este meu desabafo aqui, no plenário do Senado, neste
momento, para que possamos discutir as matérias com uma linguagem parlamentar educada, cordial, ética.
Falo com firmeza, como sempre tomei minhas decisões, mas respeitando os nossos colegas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador José Pimentel.
Em seguida, vamos ouvir o Senador José Aníbal.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
esse tema que V. Exª traz à discussão, a questão do reajuste do servidor público, nós precisamos analisar com
muito carinho, até porque, há poucos dias, alteramos o Orçamento de 2016, para elevar para R$170,5 bilhões
a necessidade de financiamento do Orçamento de 2016, sob a argumentação de que não vamos cumprir a
meta fiscal e de que tampouco haveria condição de fechar o Orçamento.
Ao mesmo tempo, vem um projeto de lei propondo criar 14 mil cargos novos. Esse projeto de lei argumenta que esses cargos existiam, estavam vagos e estão sendo mantidos em outras rubricas. Ora, se eles estão vagos, o Estado nacional não tem necessidade deles. O correto seria extingui-los e creditar o montante ali
existente, para diminuir o déficit de R$170 bilhões. Mas, infelizmente, o projeto aprovado na Câmara federal
vai em outro sentido.
Nós, Sr. Presidente, em 2014, fizemos nesta Casa um grande debate sobre...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) – ...o Adicional de Tempo de Serviço (ATS) da Magistratura. E V. Exª nos ajudou a construir com os vários órgãos do Estado nacional uma proposta que elevou
para R$33,3 mil o teto nacional, zerando a inflação de 2004, quando criamos o primeiro teto de R$19,2 mil até
2014. Esse processo foi um grande acordo que V. Exª ajudou a criar, para pacificar um debate forte que havia
no Congresso Nacional.
Agora, vem a elevação desse teto para R$39,2 mil. Isso representa mais de 40 salários mínimos por mês.
E, ao mesmo tempo, estamos assistindo ao debate de que o salário mínimo não pode mais ter ganho real, porque a economia não suporta, principalmente na área previdenciária.
Discute-se também o descasamento do salário mínimo com os benefícios da Lei Orgânica da Assistência
Social, sobre o que tenho posição diferente.
Mas é inadmissível elevar o teto para esse montante em face do seu efeito sobre os Estados-membros,
porque o Poder Judiciário é todo indexado. Juntam-se as carreiras jurídicas, em especial o Ministério Público
e a Defensoria Pública.
Não estamos dizendo que não deveremos aprovar alguma coisa. O que estamos dizendo é que esses
percentuais são incompatíveis com o momento econômico e político brasileiro.
Por isso, parabéns a V. Exª pela iniciativa!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Concedo a palavra ao Senador José Aníbal.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, o extraordinário Darcy Ribeiro costumava
comparar o Senado com o paraíso, sem deixar de observar uma vantagem essencial desta Casa em relação ao
céu: para entrar aqui, não é preciso morrer. Certamente, Darcy se referia ao grande privilégio de conviver com
o brilho e a estatura daqueles que aqui já ocuparam uma cadeira. Como não se orgulhar de chegar a Casa de
Rui Barbosa, de Vargas, de Juscelino, de Tancredo, de Brossard, de Teotônio Vilela, de Montoro, de Mário Covas,
de Fernando Henrique, de Darcy Ribeiro, de Jarbas Vasconcelos e daqueles que estão aqui hoje, meus companheiros, Senadoras e Senadores?
O futuro se turvou, e vivemos tempos turbulentos e movediços. O Brasil sofre, o nosso povo sofre. Nós
os brasileiros que enxergávamos o futuro como uma utopia inevitável começamos a descrer. Precisamos nos
reencontrar e retomar o rumo perdido, o diálogo, o debate, às vezes, tenso, mas que não pode reduzir-se ao
“nós contra eles”. O brasileiro precisa e espera de nós coragem, liderança, desprendimento e trabalho.
Apesar da crise gravíssima, as instituições estão preservadas e continuam em pleno funcionamento.
Temos de mostrar, sem tergiversação, que a crise atual não foi resultado da má sorte, do acaso ou do destino,
mas a consequência inevitável do projeto de poder do lulopetismo, uma soma de voluntarismo autoritário,
de cupidez e de incompetência, que vicejou e se nutriu dos elementos mais arcaicos e negativos de nossa cultura política: o populismo oportunista e eleitoreiro e o patrimonialismo sem limites. Um passo essencial para
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a reconstrução do Brasil é encararmos e superarmos os traços mais deletérios dessa cultura política, que tem
profundas raízes e é capaz de perverter até mesmo as mais inovadoras iniciativas.
A corrupção é o mais evidente desses males e tem recebido um ataque sem tréguas, como deve ser, das
instituições e, em especial, dos promotores, dos juízes e dos policiais diretamente envolvidos na Operação
Lava Jato. Mas seria ingênuo limitarmos o inventário de nossas fraquezas à corrupção. Ela é apenas uma das
manifestações dos atrasos e arcaísmos que engolfam e paralisam o País.
O corporativismo, talvez, seja mais grave que a corrupção, porque, diferentemente desta, pode dissimular
sua natureza corrosiva e desagregadora com a retórica do bem comum. O corporativismo sindical, o corporativismo no serviço público, o corporativismo empresarial, todos, indistintamente, usam surrados discursos ideológicos e pseudouniversalistas, como a proteção do trabalhador, a proteção do interesse público ou o desenvolvimento nacional, para continuar praticando extração particularista de parcelas crescentes da renda nacional.
A expansão ilimitada dos interesses particulares no Estado é o que, em grande medida, levou as finanças públicas ao estágio de bancarrota a que estamos assistindo. Um Estado gangrenado, incapaz de investir e
de prover serviços públicos de qualidade, está repleto de categorias muito bem remuneradas que se dedicam
a aumentar ainda mais seus salários. Não é por acaso que, em meio à pior crise econômica de nossa história
recente, em frente de um desemprego que já atinge 11,4 milhões de brasileiros, uma das grandes cobranças
que se faz ao novo Governo seja a de conceder reajuste salarial, para o qual não há nenhuma viabilidade fiscal.
Neste ano, temos um déficit primário previsto de R$170 bilhões, além de uma despesa de R$460 bilhões
com juros, uma conta de mais de R$0,5 trilhão no lombo dos brasileiros. Os cofres públicos estão em frangalhos
e não podem suportar mais essa demanda.
Na comparação internacional, algumas situações se mostram absurdas.
Analisemos os salários anuais de juízes em início de carreira nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil.
Os valores são bastante semelhantes: US$150 mil, nos Estados Unidos; US$123 mil, no Brasil; e US$145 mil, no
Reino Unido. Mas, nos Estados Unidos, o salário do juiz, Sr. Presidente, corresponde a três vezes o salário médio do americano; no Reino Unido, a quase quatro vezes o salário médio do britânico; no Brasil, o juiz recebe
como salário inicial 19 vezes o salário médio do brasileiro comum. O Brasil gasta 1,3% do PIB com o Judiciário,
enquanto a Alemanha gasta 0,3%; e os Estados Unidos, 0,1%.
Não estou, por óbvio, defendendo reduzir vencimentos da Magistratura e dos servidores da Justiça. Apenas estou fazendo uma reflexão para indicar o quanto precisamos fazer crescer o PIB do Brasil para termos uma
sociedade mais justa, mais próxima das sociedades das nações desenvolvidas. Isso se fará com a expansão da
economia e com ganhos contínuos de eficiência, inclusive na prestação jurisdicional.
Mas não sejamos hipócritas! Observemos a advertência de Mateus e tiremos a trave de nossos próprios
olhos antes de criticar.
Nossos gastos com o Legislativo Federal são da ordem de R$10,4 bilhões ao ano. Para se ter uma ideia,
esses gastos são, Senador Cássio Cunha Lima, quase a receita corrente líquida do seu querido Estado da Paraíba, com sua população de quase 4 milhões de habitantes.
Sei dos esforços que têm sido feitos pelo Presidente da Casa para reduzir os gastos do Senado Federal e
imagino que o mesmo deve estar sendo feito na Câmara dos Deputados, mas é preciso fazer mais.
Chegou-se ao paradoxo de, em meio a essas distorções, propor-se o aumento de impostos concomitantemente a elevações de salários do setor público. Seria acrescentar insulto à injúria.
O mesmo corporativismo levou a decisões equivocadas de investimentos em setores que não careciam
de subsídios estatais. O chamado capitalismo de compadrio garantiu o acesso a recursos públicos a setores
que não faziam jus a subsídios, nem dariam, como se comprovou, maior competitividade à economia como
um todo. Ao BNDES hipertrofiado e sem foco na melhoria da nossa competitividade corresponde, em grande
medida, o crescimento vertiginoso da dívida pública, que agora é preciso limitar.
O corporativismo sindical, por sua vez, tem impedido a modernização de áreas cruciais da ação estatal. O
exemplo mais grave talvez seja o da educação pública. Aquelas crianças e aqueles jovens que mais necessitam
de uma ação eficiente do Estado para compensar desigualdades seculares são mal atendidos por um sistema
educacional eivado de preconceitos ideológicos, paralisado por greves intermináveis e resistente à implantação de medidas que elevem a qualidade do ensino público e permitam maior igualdade de oportunidades.
O Brasil é um país rico e promissor, mas a riqueza hoje produzida é brutalmente mal distribuída.
O sistema político, de modo geral, não contribui para acelerar o desenvolvimento. Temos o desafio de
responder, de forma eficaz, à reivindicação das ruas feita desde 2013: a reforma política. Roteiro estimulante
foi sugerido pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso em artigo publicado domingo passado: cláusula de
barreira, fim das coligações, semipresidencialismo, voto distrital.
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É urgente mudar nossas leis orçamentárias e de finanças públicas. Ontem mesmo, aqui, no Senado, procurávamos aperfeiçoar esse sistema, com a aprovação do Projeto de Lei nº 229, de 2009, de autoria do Senador
Tasso Jereissati e muito bem relatado pelo Senador Ricardo Ferraço.
Não há como fugir de um diagnóstico pouco honroso: nosso processo orçamentário – na elaboração e
na execução – se tornou um arrastado e ineficiente processo burocrático, cheio de circunvoluções e rotinas
quase sem sentido. Praticamente todo o gasto é vinculado, com pouco espaço para a alocação eficiente dos
recursos. Quase todo o gasto é obrigatório. A peça orçamentária é meramente autorizativa, e, sendo assim, a
efetiva liberação de recursos acaba sendo o lubrificante da grande usina do fisiologismo em que se transformou o presidencialismo de coalizão.
Temos de ouvir e aprender cada vez mais com o clamor das ruas. Essa combustão espontânea, que levou
milhões de brasileiros às ruas pelas mudanças, tem um sentido: o povo quer um País melhor, mais justo, mais
solidário, com mais, muito mais, igualdade de oportunidades com responsabilidade.
Os tempos são difíceis, desafiadores, mas, se tivermos efetivo compromisso com o cotidiano e o futuro
dos brasileiros, poderemos superar este momento de crise profunda e de grandes oportunidades. O Presidente
Michel Temer e as duas Casas do Congresso Nacional dão mostras cotidianas de compromisso com as mudanças, mesmo com idas e vindas que resultam das emergências dos desafios que enfrentamos.
Várias vezes, o Parlamento se superou, construindo soluções para crises e mudando o patamar de desenvolvimento do País. Aqui quero dar um testemunho pessoal – e me encaminho para o final.
Cheguei à Câmara dos Deputados em janeiro de 1993, três meses após o impeachment do atual Senador
Collor. Agora, chego ao Senado três dias após o afastamento da Presidente Dilma. Então, levamos mais de ano
para construir um plano e livrar o Brasil da deriva. Agora temos poucos meses para fazer o mesmo. Lá, como
agora, vivíamos uma crise que atingiu diretamente o Parlamento e resultou na CPI dos Anões do Orçamento.
No Plano Real, o Congresso respaldou decididamente o Executivo em um conjunto de medidas que salvou o Brasil da hiperinflação e, mais adiante, lançou sólidas bases institucionais para o crescimento sustentável
– infelizmente erodidas, parcialmente, pelos últimos governos.
O Congresso chancelou o que muitos julgavam uma utopia irrealizável: disciplinar o nosso federalismo
por meio de uma renegociação de dívidas, que, em contrapartida, estabeleceu metas de superávits primários
para Estados e Municípios e desmantelou uma fonte...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – ... irrefreável de expansão monetária, que era
o sistema de bancos estaduais.
E não parou aí. Reformas foram feitas, inclusive a patrimonial. Também a Lei do Petróleo. A Petrobras, sem
monopólio, multiplicou por três seu tamanho, baseada na competência dos seus funcionários e nas pesquisas
inovadoras no campo da prospecção e exploração. Em 2000, aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que,
apesar da contabilidade criativa e das pedaladas, constituiu-se no instrumento jurídico que está permitindo
ao País punir politicamente a grande responsável pelo descalabro fiscal dos últimos seis anos.
Em 1993, fui indicado pelo então Líder do PSDB na Câmara, Deputado José Serra, para ser o responsável
no Partido pelo acompanhamento da tramitação e aprovação do Plano Real. Mais de 20 anos depois...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – ... chego ao Senado como suplente do Senador Serra (Fora do microfone.), agora Ministro das Relações Exteriores. É honroso para mim ocupar temporariamente o seu lugar.
Tenho muito orgulho de ser Senador por São Paulo, nascido em Guajará-Mirim, Rondônia. Estarei sempre
à disposição do Governador Geraldo Alckmin e do povo paulista.
Sou homem de partido. Conheço Aécio Neves desde quando me sucedeu na Liderança da Bancada na
Câmara dos Deputados, em 1997. Admiro sua competência e capacidade de agregação. Confio plenamente na
sua integridade de homem público merecedor de 50 milhões de votos dos brasileiros em 2014.
Quero saudar os nossos Líderes: Cássio Cunha Lima, Líder da Bancada dos Senadores do PSDB; Aloysio
Nunes, Líder do Governo nesta Casa; e meu companheiro de muito tempo, o Senador Tasso Jereissati.
Presidente, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, Senadoras e Senadores, se esta Casa foi capaz
de dar rumos ao País, em outros momentos críticos do passado, porque não poderá fazê-lo agora? O momento
é de tumulto e incerteza e cabe a nós assumirmos a mesma grandeza que esta Casa demonstrou outras vezes
e não nos afastarmos do que é principal: a recuperação da economia brasileira, para que ela volte a crescer,
gere novos empregos que os brasileiros justamente almejam.
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Quero prestar uma homenagem especial às Senadoras: Ana Amélia, Angela Portela, Fátima Bezerra, Gleisi
Hoffmann, Lídice da Mata, Lúcia Vânia, Marta Suplicy, Regina Sousa, Rose de Freitas, Sandra Braga, Simone Tebet,
Vanessa Grazziotin. Quero dizer a elas o meu constrangimento, a minha indignação e a minha solidariedade
contra essa onda de violência contra as mulheres. É inaceitável. Isso deve impor a todos nós um compromisso crescente com o punir, com o educar, com o fazer o que estiver ao nosso alcance, para que tenhamos uma
convivência mais amistosa e solidária entre homens e mulheres.
Como nos ensinou Fernando Pessoa em seu memorável Mensagem: “Deus ao mar o perigo e o abismo
deu, mas nele é que espelhou o céu”. Embarquemos confiantes nessa missão.
Muito obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF) – Senador. Permite-me, Presidente?
Senador José Aníbal, é apenas um pequeno aparte, dando boas-vindas, para dizer que V. Exª tem dois grandes
desafios e uma grande oportunidade: o primeiro desafio imenso é substituir José Serra – provavelmente o político mais preparado, competente da minha geração; o segundo desafio é o momento por que nós atravessamos
– eu acho que poucos Senadores chegaram aqui em um momento tão difícil para o Senado, para o Brasil; e a
grande oportunidade é trazer sangue novo aqui, porque, por mais que José Serra e nós outros aqui possamos
ter uma certa competência – e ele tem muita –, V. Exª chega com um sangue novo não por experiência, que tem
muita, não por idade, que não é tanta, mas, sim, porque chega neste momento. Eu gostaria muito de que essa
oportunidade V. Exª não desperdiçasse. Não se acomode, como muitos de nós terminamos nos acomodando
aqui. Traga briga aqui para dentro, e vamos tentar – como V. Exª disse – aproveitar este momento para levar
o Brasil para onde ele pode chegar, e depende tanto de nós Senadores. Bem-vindo e é um prazer reencontrá-lo aqui, depois de ter encontrado com V. Exª em tantos outros lugares na mesma luta: por um Brasil melhor.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Muito obrigado, Senador Cristovam.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Social Democrata/PSDB - PB) – Senador José Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Com a palavra o Senador Cássio Cunha Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Social Democrata/PSDB - PB) – Igualmente quero, Senador José Aníbal,
trazer uma primeira palavra de boas-vindas, diante do desafio de substituir o Senador José Serra, a quem renovo os votos de pleno êxito e completo sucesso nessa nova missão como chanceler. Já no seu discurso inaugural, V. Exª disse para que veio, tratando de temas delicados, polêmicos, colocando o dedo em algumas feridas.
Portanto, sua presença aqui muito contribuirá com esse momento conturbado que vive o Brasil, exatamente
por sua trajetória de firmeza, coragem, destemor, coerência...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Social Democrata/PSDB - PB) – ... altivez, convicção dos seus princípios
e de suas ideias. Na condição de Líder do PSDB, função que muito me honra, trago, neste instante, não apenas
estas palavras de boas-vindas em meu nome, mas também em nome da nossa Bancada, que se engrandece
com sua presença neste instante. Além do prosseguimento do trabalho que V. Exª já vinha fazendo mais recentemente no Instituto Teotônio Vilela, nos mandatos outros exercidos no passado, o Senado da República ganha,
e ganha muito, em experiência, em espírito público, em formulação de políticas, em autenticidade, coerência,
força, coragem, determinação, altivez, com a sua chegada. Desejo pleno êxito no exercício desse mandato...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Social Democrata/PSDB - PB) – Para concluir, Sr. Presidente. Eu lhe desejo pleno êxito nesse mandato, que não apenas causará orgulho a Rondônia, por ter um de seus filhos, ou
seu único filho de verdade, aqui, no plenário, mas por dignificar São Paulo, que o conhece, e, naturalmente,
contribuir para o Brasil melhor que todos nós queremos. Muito sucesso! Bem-vindo!
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Muito obrigado, Senador.
O Sr. Tasso Jereissati (Bloco Social Democrata/PSDB - CE) – Senador José Aníbal...
O Sr. Hélio José (PMDB - DF) – Sr. Presidente...
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Senador Lasier.
O Sr. Lasier Martins (Bloco Apoio Governo/PDT - RS) – Senador José Aníbal, também quero saudá-lo.
Conheço razoavelmente seu histórico, e um belo histórico, na política e quero lhe dizer que gostei muito do
seu discurso, porque foi um discurso inaugural perfeitamente adaptável ao momento que estamos vivendo
no Brasil. Gostei quando V. Exª condenou os grandes males da política: o patrimonialismo, o corporativismo
e o clientelismo – são as verdadeiras pragas da política, que precisam ser corrigidas; gostei de quando V. Exª
enfatizou as desigualdades sociais que nós vivemos; gostei de quando comparou a diferença de magistrados
dos Estados Unidos aos demais trabalhadores e a diferença que temos aqui no Brasil; e gostei de quando V. Exª
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pregou – e haverá de continuar pregando – aquilo que nós pregamos aqui: a modicidade nos gastos públicos.
Eu o cumprimento. Seja bem-vindo!
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Muito obrigado, Senador Lasier.
O Sr. Hélio José (PMDB - DF) – Sr. Presidente...
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (Bloco Social Democrata/PSDB - CE) – Senador José Aníbal, primeiro, eu gostaria de
dizer que é com muita honra e alegria que o tenho como velho companheiro, velho amigo de outras jornadas,
tão difíceis. Eu não diria que foram tão difíceis, não é, Zé Aníbal, Senador? Mas foram jornadas difíceis juntos,
em que acompanhei a sua capacidade de luta, a sua guerra, a sua enorme capacidade de superar dificuldades,
de enfrentar obstáculos, sempre com muita valentia e dignidade. E é muito bom saber que V. Exª traz isso aqui
hoje ao Senado, para se juntar a nós todos, principalmente neste momento. Mais do que nunca, precisamos
de personalidades como V. Exª aqui nesta Casa. Tenho certeza de que V. Exª vai contribuir muitíssimo para que
possamos, aqui no Senado, ajudar a resolver os problemas não da Casa; do País. Seja muito bem-vindo a essa
luta, companheiro José Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Muito obrigado, Senador Tasso.
Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Prezado amigo José Aníbal, eu quero
lhe dar também, como todos os nossos colegas, as mais sinceras e calorosas boas-vindas. Eu o conheço há muitos
anos. Fomos companheiros de exílio; participamos mais ou menos da mesma geração das lutas do movimento estudantil. E o senhor, como poucos, teve o privilégio de, ao mesmo tempo, ter sido exemplar na luta pela
democracia e tem também uma conduta exemplar na reconstrução da ordem democrática no Brasil, em todos
os cargos que ocupou – cargos partidários no MDB, no PMDB, no PSDB e nos cargos que ocupou no Legislativo, na Câmara Federal, no Governo de São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo e agora aqui no Senado.
A representação de São Paulo fica muito fortalecida, robustecida e revigorada com a sua presença entre nós.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Muito obrigado, Senador Aloysio.
Senador Acir, do meu Estado de Rondônia.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Muito bem, Senador José Aníbal, meus cumprimentos pelo belo pronunciamento que V. Exª fez nesta tarde. Quero dar-lhe as boas-vindas do nosso povo de
Rondônia, que muito se orgulha por ter V. Exª como filho, filho do nosso Estado de Rondônia. Eu sou rondoniense, mas nascido no Paraná; V. Exª representa aqui o Estado de São Paulo, mas é nascido no nosso Estado
de Rondônia e muito nos orgulha. Tenho certeza de que vai nos ajudar a tratar as questões da Amazônia, em
especial da cidade de Guajará-Mirim, e as questões importantes para desenvolver o nosso Estado de Rondônia, da mesma forma que V. Exª tem cuidado tão bem do seu Estado de São Paulo. Meus cumprimentos. Seja
bem-vindo! Vamos juntos trabalhar para desenvolver o nosso País.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Muito obrigado, Senador.
Senador Hélio José.
O Sr. Dalirio Beber (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Senador Aníbal, aqui, Senador Dalirio.
O Sr. Hélio José (PMDB - DF) – Senador José Aníbal, em nome da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, de que sou presidente, eu sinto muito orgulho de ter V. Exª aqui conosco, uma pessoa que foi Secretário
de Energia e que conhece a importância da energia,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Hélio José (PMDB - DF) – ... que sabe da importância da infraestrutura, uma pessoa dinâmica. Quero dizer que o senhor precisa nos ajudar muito na infraestrutura, assim como o Senador Braga, que acabou
de vir para cá, porque precisamos de um pouco mais de engenharia, até para agilizar algumas coisas importantes aqui para nós todos, para o Brasil e para esta Casa. E vejo em V. Exª um grande reforço para este time
com que precisamos pôr para frente projetos importantes para o País, projetos importantes para a retomada
do emprego, projetos importantes para a retomada do desenvolvimento social deste País. Então, eu me sinto
muito honrado com sua presença aqui entre nós. Quero dar boas-vindas e dizer que V. Exª é um amigo, um
companheiro. Conte conosco na luta. Onde eu estiver, V. Exª vai estar junto também na luta pela infraestrutura
nacional. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Muito obrigado.
Senador Dalirio Beber.
O Sr. Dalirio Beber (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Eu gostaria de também exteriorizar a alegria
da família tucana de Santa Catarina, já que, em muitas oportunidades, V. Exª tem contribuído para o fortalecimento do Partido em nosso Estado, mas sobremaneira pelo fortalecimento da Bancada do PSDB, ao lado
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de figuras tão expressivas, importantes, que tanto têm feito pelo bem do Brasil, a exemplo de Aécio Neves,
de Aloysio Nunes, de Tasso Jereissati, de Cássio Cunha Lima e de tantos outros. Com certeza, ganha não só o
Partido, mas sobretudo o Senado Federal, que vai ter na sua atuação uma grande figura para dar ao Brasil os
passos necessários para que superemos essa grave crise que tem infelicitado a vida de tantos brasileiros. Então, meus parabéns. Estamos orgulhosos de poder tê-lo conosco. Falo também, neste momento, em nome do
Senador Paulo Bauer, que é catarinense e não está aqui para dirigir sua palavra de saudação à sua pessoa, que
preside também o nosso ITV nacional, instituto que tem contribuído para o fortalecimento e para a formação
política de forma adequada.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Muito bem.
Sr. Presidente...
O Sr. Elmano Férrer (Bloco Moderador/PTB - PI) – Senador José Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Por favor, Senador.
O Sr. Elmano Férrer (Bloco Moderador/PTB - PI) – Pela Liderança do PTB, eu também gostaria de desejar boas-vindas ao nobre Senador, já antecipando a minha certeza e convicção da contribuição que V. Exª trará
aqui para esta Casa, pelo currículo de V. Exª, pela atuação brilhante em várias atividades, quer no Parlamento,
na Câmara dos Deputados, quer em outras atividades do Executivo. Enfim, o pronunciamento de V. Exª materializa tudo isso que nós almejamos, os oradores que me antecederam, que é a contribuição que V. Exª trará a
esta Casa e ao Brasil. No momento atual, precisamos de quadros como V. Exª. Tenho convicção de que V. Exª
vai se haver aqui nesta Casa como o nosso atual Chanceler e Ministro, nosso Senador José Serra. Desejo boas-vindas nesta Casa, com a certeza da contribuição que V. Exª dará ao nosso Brasil.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Muito obrigado Senador Elmano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Quero cumprimentar o Senador José Aníbal que, como
todos que o apartearam fizeram questão de dizer aqui, tem prestado um importantíssimo serviço à vida nacional como Deputado Federal, como Vereador, como Secretário de Estado e agora como Senador da República.
Nós não temos dúvida, absolutamente nenhuma, Senador Aníbal, de que a sua presença nesta Casa vai
cada vez mais qualificar os trabalhos do Senado Federal.
Seja muito bem-vindo!

ORDEM DO DIA
Eu peço aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário.
Nós vamos começar a Ordem do Dia. Eu, mais uma vez, peço aos Senadores que venham ao plenário.
Quero registrar, com uma satisfação enorme, a honrosa presença, aqui na Mesa Diretora do ex-Senador,
ex-Governador Albano Franco. Albano, é uma honra muito grande a sua visita aqui no Senado Federal neste
momento particularmente importante da vida brasileira.
Peço aos Senadores que venham ao plenário.
Mensagem da Senhora Presidente da República submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação da Srª Mitzi Gurgel Valente da Costa, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Delegada Permanente do Brasil junto à Organização de Aviação Civil Internacional:
MENSAGEM Nº 18, DE 2016
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 18, de 2016, pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação da Senhora MITZI GURGEL VALENTE DA COSTA, Ministra
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Delegada Permanente do Brasil junto à Organização de Aviação Civil Internacional.
Há, sobre a mesa, parecer do Senador Raupp. (Parecer n 539/2016- CRE)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu, mais uma vez, peço aos Senadores que estão em
outras dependências da Casa que venham ao plenário, pois nós estamos começando a Ordem do Dia. E peço
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à Comissão do Impeachment que, por favor, suspenda qualquer deliberação. O funcionamento da Comissão,
evidentemente, não poderá ocorrer, na forma do Regimento, em coincidência com a Ordem do Dia.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Eu peço aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário, nós estamos começando a Ordem do Dia.
Senador Jorge Viana, agradecemos a V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA. Sem revisão da oradora.) – Por favor,
Sr. Presidente, apenas, como Líder do Bloco, para chamar a atenção das Srªs e dos Srs. Senadores do Bloco que
estão nos seus gabinetes, assim como dos Senadores que estão na Comissão processante, para que venham
ao plenário para a votação, para que tenhamos o quórum suficiente para a apreciação da matéria.
Muito obrigada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Srª Embaixadora Mitzi Gurgel Valente da Costa passou por uma sabatina brilhante na Comissão de
Relações Exteriores. É uma diplomata de grande experiência. Eu queria ressaltar, na sua carreira, o último posto
que ocupou. Ela enfrentou o desafio de ser Embaixadora no Sultanato de Omã, um país muçulmano no Golfo
Pérsico, onde a convivência de gêneros segue restrições da crença islâmica. Ela foi indicada para representar o
Brasil em três organizações: a Organização Internacional de Aviação Civil; a Convenção sobre Diversidade Biológica –Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança; e o Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo
de Montreal, da camada de ozônio.
Citei estas três organizações que se ocupam de temas bastante diferentes, mas a nossa posição, a posição do Governo brasileiro tem algo em comum em relação às três: a inadimplência. O Governo brasileiro não
paga a sua contribuição, a contribuição a que se comprometeu nessas organizações. A contribuição do Brasil
na Organização Internacional de Aviação Civil é de mais ou menos um milhão por ano. Eu me corrijo: nós ficamos dois anos e meio sem pagar, na iminência de sermos excluídos dessa organização. Imagine V. Exª a vergonha! O Governo brasileiro saldou a sua dívida. Na Convenção sobre Diversidade Biológica, estamos atrasados
já há dois anos, e o valor é de mais ou menos US$915 mil – dois anos de atraso. E o fato de termos agora uma
brasileira à frente dessa organização nos cria um constrangimento adicional: uma brasileira representando o
Brasil numa organização que o Brasil não paga. No Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de
Montreal, da camada de ozônio, a situação é um pouco mais crítica: o Brasil não paga a sua contribuição, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, há 13 anos. São 13 anos sem pagar a nossa contribuição. E mais, a contribuição não
é muito alta. Nós estamos devendo, nesses 13 anos, no total, US$1 milhão. Agora, nós somos beneficiários de
US$58 milhões em assistência técnica. Isso é uma demonstração do total descalabro administrativo que vivemos num passado até muito recente. Quer dizer, governar exige ideias, liderança, apoio político, programa
coerente, mas exige também sobretudo trabalho, exige foco, competência, meticulosidade. Infelizmente, isso
não tem acontecido nos últimos anos.
Agora, com a chegada do Ministro Serra ao Governo Temer, uma das principais preocupações do Ministro já expressadas no seu discurso de posse é nos livrarmos dessa situação vexatória nos pondo em dia com
esses compromissos internacionais.
É o esclarecimento que eu queria fazer nesta votação, chamando todos os nossos colegas para que venham ao plenário para votarmos nessa indicação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Randolfe Rodrigues, com a palavra V. Exª
pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Agradeço a V. Exª, Presidente.
De acordo com o que nós conversamos, e V. Exª emitiu opinião aqui, com a qual concordo, sobre a necessidade de esta Casa ouvir o Sr. Ministro da Fazenda sobre a contradição clara, latente, existente entre a criação
de cargos públicos e a ampliação do déficit público, à qual a maioria do Congresso Nacional votou favorável.
Diante disso, Sr. Presidente, eu e o Senador José Pimentel, Líder também nesta Casa, estamos encaminhando um requerimento, nos termos do art. 154 do Regimento Interno, para realização de uma sessão temática da Casa, convidando S. Exª o Sr. Ministro da Fazenda Henrique Meirelles.
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Considero um encaminhamento adequado para que seja exposta, obviamente, a realidade das contas
públicas brasileiras e para se expor também a verdadeira necessidade da criação de mais de 14 mil novos cargos
públicos. Eu creio que esse é um debate que o Plenário do Senado, como V. Exª muito bem e acertadamente
aqui adiantou, tem que ter com o Governo e com o Ministro da Fazenda, para que essa incoerência em si – é
uma incoerência em si –, de fato, seja resolvida.
Eu encaminho este requerimento, Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Agradeço a V. Exª.
Peço aos Senadores que venham ao plenário. Nós estamos realizando uma votação nominal.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB - RN) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª, Senador Garibaldi.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB - RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há
poucos instantes, aqui falava o nosso Senador pelo Estado de São Paulo, o Senador José Aníbal, e fazia, então,
a sua estreia na tribuna do Senado Federal. E eu não consegui chegar a tempo para dirigir a minha saudação
ao Senador José Aníbal, com a minha admiração por ele e a certeza de que ele vai realizar um trabalho tão
profícuo como foi o trabalho aqui, sempre, do Senador José Serra. Eu quero, portanto, externar a minha admiração por toda a trajetória política do Senador José Aníbal e parabenizá-lo pela sua chegada ao plenário do
Senado Federal.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Social Democrata/DEM - RN) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Social Democrata/DEM - RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de usar a palavra para fazer um registro que até não gostaria de fazer.
De uma semana para cá, o País perdeu algumas figuras importantes, como Jarbas Passarinho e o ex-Governador Hélio Garcia, que foi uma pessoa com quem eu convivi, como convivi com Jarbas Passarinho. Eu
convivi como Governador, nas reuniões de Sudene. O querido amigo faleceu ontem. Aqui eu quero aproveitar
a oportunidade para manifestar, de forma reiterada, às famílias enlutadas as minhas mais sinceras condolências.
E o que eu quero registrar hoje é o falecimento de uma figura do meu Estado que, para mim pessoalmente, era muito querida. Foi ex-Prefeito de Natal, ex-Secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do
Norte, ex-Reitor da Universidade Potiguar, uma pessoa com quem eu convivi a minha vida pública inteira. Eu
me refiro ao Dr. Prof. Manoel Pereira dos Santos, um queridíssimo amigo que faleceu na madrugada de hoje,
um homem que foi o meu primeiro auxiliar quando eu comecei minha vida pública como Prefeito de Natal. Ele
foi meu Secretário de Planejamento, teve uma atuação exemplar. Natal é hoje um polo turístico muito devido
à ação dele como funcionário exemplar que foi da Prefeitura e do Governo do Estado. Ele me ajudou a abrir
espaço no Banco Interamericano de Desenvolvimento para que a ideia do Prodetur se transformasse em um
plano regional para o Brasil.
O Rio Grande do Norte foi o primeiro Estado do Brasil a assinar o contrato do Prodetur. E o Rio Grande
do Norte foi quem, com o Presidente Enrique Iglesias, abriu espaço para que o Prodetur, que era uma ideia, se
transformasse num projeto para o Brasil, voltado para o turismo.
O Brasil e o meu Estado devem isso em grande medida a esse brasileiro, a esse potiguar que faleceu hoje
ao qual me refiro, o Dr. Manoel Pereira dos Santos, que terminou Prefeito de Natal, Secretário de Planejamento
e, como era um homem de múltiplas habilidades, também reitor de uma universidade. Era uma figura exemplar,
homem probo, honesto, eficiente, competente, dedicado e, acima de tudo, leal e solidário – leal aos seus amigos.
Aqui eu quero fazer, e o faço de forma sentida, o registro do falecimento do meu queridíssimo amigo,
um grande potiguar a quem eu quero reverenciar, o Dr. Manoel Pereira dos Santos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nossa solidariedade ao Senador José Agripino...
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB - RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – ... e ao povo do Rio Grande do Norte.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB - RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Garibaldi.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB - RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero me associar às palavras do Senador José Agripino pela perda do ex-Prefeito Manoel Pereira.
Na verdade, trata-se de um prefeito operoso, que não foi eleito pelo voto direto, mas que se desincumbiu
a contento das suas funções. Melhor do que eu, falou o Senador José Agripino da sua trajetória, sobretudo no
campo do Executivo. Foi, sobretudo, um grande gestor o Professor e ex-Prefeito Manoel Pereira. Daí por que
eu quero me associar à manifestação do Senador José Agripino de pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de
Natal Manoel Pereira. Inclusive, eu fui o seu sucessor na Prefeitura Municipal de Natal.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A nossa solidariedade ao Senador Garibaldi e ao povo
do Rio Grande do Norte.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM. Fora do microfone.) – Não,
Presidente! (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos encerrar a votação.
Senador Capiberibe, Senador Dário Berger, Senador Raimundo Lira. (Pausa.)
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
(Vide item 1.2.2.1 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM, 59; NÃO, 4.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome da Srª Mitzi Gurgel Valente da Costa.
Será feita a devida comunicação ao Presidente da República.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - GO) – Sr. Presidente, por favor, é para registrar o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Lúcia Vânia, a Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Item 3 da pauta:
Proposta de Emenda à Constituição nº 58, que tem o Senador Cássio Cunha Lima como primeiro subscritor:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58, DE 2015
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 58, de
2015, do Senador Cássio Cunha Lima e outros Senadores, que altera o §9º do art. 144 da Constituição
Federal, para instituir adicional de periculosidade para os servidores policiais.
Parecer sob nº 354, de 2016, da CCJ, Relator: Senador Magno Malta, favorável com a Emenda nº
1-CCJ (de redação).
Esta é a primeira sessão de discussão da proposta e da emenda, em primeiro turno.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
Item 5 da pauta:
Projeto de Lei da Câmara nº 158, que dispõe sobre a forma de divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes de projetos desportivos, paradesportivos e culturais e de produções audiovisuais e artísticas,
financiados com recursos públicos federais:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2015
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 158, de 2015 (n. 2.120/2007, na Casa de
origem), que dispõe sobre a forma de divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes de projetos desportivos, paradesportivos e culturais e de produções audiovisuais e artísticas, financiados com
recursos públicos federais.
Parecer sob nº 276, de 2016, da CE, Relator: Senador Romário, favorável, com a Emenda nº 1-CE, de
redação, que apresenta.
Esse é o último projeto de lei das Olimpíadas e das Paraolimpíadas.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
O Relator é o Senador Romário; o seu parecer é favorável.
Discussão do parecer.
Não havendo quem queira discutir o parecer, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Votação da Emenda nº 1, da Comissão de Educação, de redação.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será publicada na forma
regimental. (Parecer nº 540/2016-CDIR -Vide item 1.2.2.2 do sumário)
Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, nós colocamos a redação final em votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Sr. Presidente, é apenas para constar que, na
votação anterior, segui a orientação do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará a manifestação da Senadora Fátima
Bezerra.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Presidente, existe um tema na pauta que, salvo melhor juízo, é o item nº 7. Na verdade, é o Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 2015, que faz alterações no Código Civil e adentra no tema das terceirizações.
Nos termos do Regimento Interno, solicito de V. Exª o adiamento dessa discussão por 30 dias. Isso já foi
dialogado, em relação a essa matéria, com o Líder do Governo, o Senador Aloysio Nunes, e acordado com os
demais Líderes, para termos um tempo mais adequado para refletirmos sobre esse projeto. Então, solicito a V.
Exª a retirada de pauta dessa matéria para a sua não apreciação no dia de hoje e o adiamento por 30 dias, Sr.
Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT - PR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Cristovam Buarque, Senadora Gleisi.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É simplesmente para pedir ao senhor para colocar na Ordem do Dia o PLC nº 132, de 2015, que declara
Dom Hélder Câmara Patrono Brasileiro dos Direitos Humanos. É um projeto do Deputado Arnaldo Jordy, do
PPS, do Pará, e está pronto para deliberação no plenário. Eu gostaria muito de fazer-lhe esse pedido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Cristovam Buarque, faremos isso com muita
satisfação.
A matéria já está – e dou esta explícita recomendação à Secretaria-Geral da Mesa – incluída na Ordem
do Dia.
Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT - PR) – Obrigada, Sr. Presidente.
É apenas para justificar o meu voto na votação passada. Voto de acordo com a orientação da Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará as manifestações da Senadora Gleisi
Hoffmann.
Senador Randolfe Rodrigues, Srs Líderes, realmente, não houve acordo. Essa matéria não está na Ordem
do Dia. Nós vamos na próxima terça-feira fazer uma nova reunião com os Líderes para que nós possamos discutir e atualizar a nossa pauta. Aí, teremos oportunidade para conversar um pouco sobre essa e outras matérias sugeridas por V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Hoje, mais uma vez, eu gostaria de informar os Senadores que hoje tivemos uma reunião de Líderes com uma representação dos governadores, que pediram
para fazer as contas com relação à proposta da Senadora Marta Suplicy com relação à atualização do Simples.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RO) – Sr. Presidente, eu gostaria que
a Mesa confirmasse o meu voto na votação nominal anterior, acompanhando a Bancada do PP. Eu gostaria que
a Mesa registrasse por gentileza, pois eu estava em um compromisso fora e acabei de chegar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Alvaro Dias, com a palavra V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas para encaminhar à Mesa um registro – e peço a V. Exª que autorize a publicação nos Anais da
Casa – que diz respeito à Juventude Nacional do Partido Verde, que elaborou carta no Encontro Nacional da
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Juventude, um documento encaminhado ao Ministro do Meio Ambiente, listando os temas essenciais na pauta
ambiental brasileira, na opinião do Partido Verde. São temas fundamentais, imprescindíveis, que dizem respeito ao futuro do nosso País. Na carta, eu destaco temas como o combate a mudanças climáticas, a inquietação
perante a crise hídrica do Brasil, bem como a recomendação no sentido de que o Brasil amplie o percentual das
energias eólica e solar em sua matriz energética. Diante da relevância desses temas, Sr. Presidente, eu requeiro,
nos termos do Regimento, a inclusão nos Anais da Casa desta carta.
Também destaco o papel de Luciano Frontelle, um dos fundadores da organização Clímax Brasil, instituição criada por jovens brasileiros. Com forte ação, o grupo atua para chamar a atenção de adolescentes e jovens para o debate sobre as mudanças climáticas, sempre lembrando que serão eles a lidarem com os efeitos
das mudanças no futuro do País.
Peço a V. Exª a gentileza de fazê-la constar nos Anais da Casa.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Carta do Encontro Nacional da Juventude encaminhada ao Ministro do Meio Ambiente.
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A Juventude Nacional do Partido Verde do Brasil, reunida no Encontro Nacional de
Juventude do PV, realizada nos dias 27, 28 e 29 de Maio de 2016, na cidade de
Brumadinho- Minas Gerais vem, através desta carta, contribuir com a pauta ambiental e
expressar nossas prioridades enquanto juventude ambientalista.
Vossa atuação soma hoje uma importância impar no compromisso com pautas históricas
de nosso partido e solicitamos apoio aos-seguintes debates:

Soros contra a PEC 65 e o PL 101312011 (produção e comercialização de .ves`cilos
leves rn ovidos a diesel)
Considerando a maior crime ambiental da historia recente do Brasil na cidade de Mariana
e seus desdobramentos;
Considerando a estrutura precária de fiscalização de barragens brasileiras que possuímos
atualmente;
Considerando a necessidade urgente de proteger os patrimônios ambientais brasileiros;
Considerando a respeito com a escuta das comunidades indígenas, ribeirinhas e de povos
tradicionais;
Considerando as brechas- que a PEC 65 abre para que mais catastrofes socloambientais
acontecam no Brasil:
Considerando que os motores a diesel são os principais emissores de partículas finas de
oxido de nitrogênio, muito prejudiciais a saúde;
Considerando que o Brasil é signatário do acordo de Paris e assumiu compromissos com
a economia de baixo carbono, mitigação de impactos e reduzir suas emissões de gases de
efeito estufa;
Apoiamos a manutenção da suspensão de gúncionamento da Samarco ate que os reparos
sociaambientais sejam devidamente feitos;
Recomendamos que o congresso brasileiro não aprove a Proposta de Emenda
Constitucional n. 65, que versa sobre alteração do processo de licenciamento ambiental, e:
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Recomendamos que também não se aprove o Projeto de lei 101312011 que versa sobre a
produção e comercialização de veículos leves movidos a diesel.
2. Combate às mudanças climáticas - COP2T
Considerando a urgência da pauta de combate as mudanças climáticas;
Considerando o Brasil, um país tropical, que essencialmente teria suas estações do ano
definidas;
Considerando a crise hídrica no Brasil;
Considerando que de acordo como Programa das Nações Urfidas para o Meio Ambiente
e a Organização Mundial da Saúde, a degradação ambiental e a poluição . matam 234
vezes mais que os conflitos globais;
Considerando que o Brasil é um dos signatários da Plataforma de Doba' na COP18 e
assumiu, entre outras coisas. o compromisso de apontar um ponto'fdca1 de implementação
do a rt igo 6 da UNFCCC que trata sobre processos ' dè educação, treinamento, participação
publica, conscientização pública, acesso à informação e cooperação internacional;
Considerando a impo rt ância estratégica das juventudes na implementação de iniciativas
de mitigação, adaptação e o reconhecimento do seu envolvimento em iniciativas de
educação irfformãl e de participação política;
Recomendamos a ratifi cação do acordo ainda • este ano e;
Solicitamos ajuda e nos colocamos à disposição para construir o piano de trabalho da
implementação do artigo 6 da Plataforma de Doha no Brasil;
3. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ~ OOS
Solicitamos a criação e apoio à Comissão Nãciortal :de Implementação dos ODS e que
seja garantido a participação das juventudes nos espaços de debate';
Repudiamos o processo de construção de Polos Olímpicos. nas Olimpíadas Rio 2016,
devido as desocupações ilegais e todos crimes ambientais cometidos para a realização
1

4 Brasil fái um dos signatários da Plataforma de Doha na COF98, trazendo consigo, entre outros compromissos, que cada parte deve apontar
um ponto focal de implementação do Artigo•6 da UNFCCC em cede pais, a governo brasileiro deve enfatizar que esse ponto focal deva ser um
jovem de saciedade civil, garantindo, dessa forma, a representatividade e multiplicação a nível nacional dos processos de educação, treinamento,
partidpaçáo,pública. conscienfização pública, acesso á informação e cooperação internacional- os 6 itens que conátani no Artigo 6 da Convenção.
Tendo em. vista que o Artigo 6 agora nomeado de "smpawarment" - trata de educação formal, educação informal, participação pública e
empoderamento, acreditamos que ninguém melhor que um jovem da sociedade r M já inserido na temática para implementar esse processo no
Brasil. Atém da•juventude ter uma virão mais ambiciosa sobre a -f ufu ro ; • pc r ser da sociedade civil, ele já .estará inserido ao problema por meio de
convivência pessoal podendo assim trabalhar na implementara o do artigo de forma justa e coerente. (proposta eleita de Alicia na etapa virtual da
conferência da juventude)'
2
https:linacoesunidas.orglpas2g151
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deste evento no Brasil, e o nuio compromisso de compensação ambientai para reparar os
danos causados. Por isso. solicitamos que haja punição pública ao Comitê Olímpico.
Que haja um compromisso com o Desmatamento ZERO da Amazônia. e Biodiversidades
Brasileiras : considerando que o desmatamento da Amazônia voltou a crescer no Brasil;
Considerando que é inaceitável o desmatamento ilegal até 2030, conforme compromisso
assumido pelo Brasil em sua Contribuição Nacionalmente Determinada (/NDC 3, em
ínglês),
Considerando a urgência em salvaguardar nossa biodiversidade;
Considerando a importância das florestas no processo hídrico da região e sua relação
direta com as chuvas em outras partes do pais;
Considerando que o Bioma Cerrado é o segundo maior do país ocupando praticamente
do território nacional; que possui a flora mais diversa de todas as savanas do mundo com
altíssimo nível de endemismo, fazendo dele um dos .34 hotspots do planeta, pela

Conservation lnternational; que nele se encontram as nascentes das três maiores bacias

hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata):
Considerando que, depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o Bioma brasileiro que mais
sofreu alterações com a ocupação humana tendo 45% de sua área já convertida em
pastagens cultivadas e lavouras diversas; que é também o Biome que possui a menor
porcentagem de áreas sobre proteção integral com somente 8,21% de seu território
legalmente protegido por unidades de conservação; desse total, 2,85% são unidades de
conservação de proteção integral e 5,36% de unidades de ' conservação de uso
sustentável, incluindo RPPNS (0.07%).
Recomendamos que o Brasil .assuma o compromisso de alcançar o desmatamento zero.
por meio de lei' aprovada no congresso nacional.
Recomendamos um contato direto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São
Paulo, para cobrara compensação aanbiental dos danos das obras do Rodoanei.
Recomendamos que o Cerrado e a Caatinga, patrimônios nacionais brasileiros, tenham
atenção especial do Ministério visto que são biomas mais difíceis de serem recuperados e
que, no caso do Cerrado, tem sido extremamente explorado pelo agronegócio.
Recomendamos que novas unidades de conservação representativas do Cerrado e
Caatinga sejam criadas ao longo de toda sua extensão, principalmente em suas fronteiras
agrícolas, assim como o aumento territorial das UCs já existentes.

3

http:llwvjw.itarnaraty.9ov.br i ima9esled desenvsust;BRA51L-iNDC-portugues.pdf
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Recomendamos a priorização da reserva da biosfera e a proibição total do desmatamento
em ARIEs.
Recomendamos a garantia da proteção das nascentes no alto planalto, o "berço das
águas", com ações específicas. como por exemplo, a criação do "Arco das Nascentes",
com a.aprovação do projeto de resolução CONAMA apresentado em 2012.pela sociedade
civil e que" abrange estudas, 'projetos e divulgação da temática, inclusive da área de
recarga dos aquíferos Guarani, Cristalina, Urucuia, etc,
Recomendamos o monitoramento de todos os Biomas brasileiros de perto de forma
semelhante ao controle já realizado ria Amazônia, assim .como pelo fortalecimento dos
processos de gestão ambiental específico para cada um.
Recomendamos que o SISNAMA deve, ser revitalizado e fortalecido na integração da
gestão- ambiental das três esferas administrativas de governo (federal, estadual e
municipal).
Recomendamos que o Cerrado e a Càatingã precisam ser valorizados "em pé", pela sua
produção alimentícia, medicinal e ornamentária, com foco no Agroextrativismo, e na
pequena produção familiar.
4. Energia limpa e renovável

Considerando o potencial energético do pais para a produção de energia eólica e solar;
Considerando as altas emissões de gases de efeito estufa da produção de energia via
plantas térmicas;

Considerando os altos impactos socioambieamtais das hidroelétricas;
Repudiando os atropelas na relação com comunidades indígenas e ribeirinhas;
Recomendamos que o Brasil aumente a porcentagem de produção de energia eólica na
sua matriz energética;
Recomendamos que o pais facilite e incentive a- instalação de energia solar para
consumidores finais via legislação própria e incentivos fiscais, através de criação de leis
para estes fins;,
S. Direito ao Desenvolvimento Sustentável
Considerando a aprovação do Estatuto da Juventude em 2013, e sua seção X. "Do Direito
à. Sustentabilidade e ao Meio Ambiente", a Juventude do Partido Verde se disponibiliza

httpllwww.pL nato,gÕV.br/cdvl 031 AIo2Q11-2D14/2O13;L&/L2852.htrr,
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para ajudar voluntariamente a planejar e executar políticas que garantam o acesso ao
direito ao desenvolvimento sustentável em níveis estaduais e municipais;
6. Demarcações de terras indígenas e povos tradicionais
Reconhecemos estes povos como guardiões das florestas e solicitamos demarcações
(plurais, democráticas e ampliadas) como estratégicas é necessárias para as
preservações das florestas;
Pela memória destes pãvos, as Juventudes Indígenas e de povos tradicionais merecem¡
uma atenção especial e políticas públicas específicas;

7. Plano Nacional de .Juventude e Meio Ambiente
Considerando a urgência de implementação do Piano Nacional de Juventude e Meio
Ambiente s , solicitamos a participação efetiva da JPV; enquanto juventude ambientaiista, na
implementação do piano no país.
Brumadinho. 29 de Maiô de 2016

Juventude Nacional do Partido Verde do Brasil
5ecretariá Nacional de Juventúde do PV

cc: Exmo Senador Álvaro Dias, Exmo Deputado Evandro Gussi, Exrna Deputada Leandre,
Expio Deputado Uldurico Jr, Exmo Deputado Mendes Thame, Exmo Deputado Roberto de
Lucenã, Exmo Deputadp Evair. Expio Presidente Nacional do PV, José Luiz de França
Penna.

httpJ/ww^v.mma.gav brapagestarquivoslresponsabriidade_sociaambPemakuventiid='publicacaó versaó3.pdf
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, Senador Alvaro Dias.
Há, sobre a mesa, requerimento de adiamento da discussão do PLC 195, de 2015, do Senador Randolfe
Rodrigues.
Nós vamos colocar em votação o requerimento do Senador Randolfe, pedindo o adiamento de apreciação de matéria, o PLC 195, de 2015. (Requerimento nº 422/2015 - Vide item 1.2.2.3 do sumário)
Em votação.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Presidente, votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O Senador Flexa Ribeiro está pedindo, na forma do
Regimento, verificação de votação.
Está deferido, na forma do Regimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Precisa de apoiamento,
não é, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Ele pediu votação nominal.
Nós estamos fazendo por acordo, sem problema.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Apoiamento, tenho aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Há convergência com relação à aprovação do requerimento do Senador Randolfe.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Estamos votando um requerimento de adiamento de
votação de matéria. E há um pedido do Senador Flexa Ribeiro para que façamos essa votação nominalmente.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Sr. Presidente, votamos “sim”.
O Governo vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O Governo vota “sim”.
Senador Randolfe, a Rede vota “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, o encaminhamento, V. Exª mesmo já comunicou, que é o voto “sim”, mas só um rápido esclarecimento.
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara nº 195. É um projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao art.
598 do Código Civil, estabelecendo prazo para contrato de prestação de serviços em empresa.
Sr. Presidente, isso remete ao tema da terceirização. Então, é uma matéria que precisa de um detalhamento e de um debate mais aprofundado da Casa ao invés ser colocada na Ordem do Dia e já ser votada.
Por isso encaminhamos o requerimento de adiamento.
Obviamente, como V. Exª já comunicou, a Rede encaminha “sim”.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Apoio Governo/PT - PA) – PT, “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – PT, “sim”, Senador Paulo Rocha.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – PP, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – PP, “sim”, Senador Benedito de Lira.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Social Democrata/DEM - RN) – Democratas, “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Democratas, “sim”.
O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco Moderador/PTB - PI) – PTB, “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – PTB, “sim”.
Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Social Democrata/PSDB - PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
trata-se de um projeto do Deputado Betinho Gomes, do PSDB.
Eu não me sinto à vontade para encaminhar contra um projeto que está na pauta há bastante tempo e
propõe uma mudança muito simples na legislação.
O nosso Código Civil permite que os contratos de prestação de serviços sejam firmados por quatro anos.
A proposta do Deputado Betinho Gomes amplia para seis anos, nada além disso. É algo que está na Casa
há bastante tempo, creio eu, maduro para a votação.
Então, o PSDB vota contra o requerimento, pedindo máxima vênia àqueles que apresentaram a proposta em defesa da iniciativa do Deputado Betinho Gomes, porque todos nós, Parlamentares, sabemos o quanto
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é custoso chegar com um projeto pronto para a votação. São anos e anos de tramitação, sobretudo no nosso
sistema bicameral. Chega a ser uma judiação de partir o coração ver o esforço de um Parlamentar que durante anos tramitou com esse projeto na Câmara e teve a paciência de aguardar por muito tempo no Senado um
projeto que não tem polêmica alguma, apenas faz uma dilação de prazo de uma legislação vigente.
Então, apelo à Casa para que possamos deliberar sobre esse projeto, que não tem, insisto, para concluir,
Sr. Presidente, nada de polêmico. É apenas uma extensão de prazo de uma regra já estabelecida, até para que
nós possamos prestigiar a iniciativa legislativa, para que nós possamos valorizar o esforço parlamentar. Quantos
e quantos entram e saem de uma Casa Legislativa sem conseguir aprovar um único projeto? Têm proposituras,
têm iniciativas, mas não conseguem convertê-las em lei, exatamente porque há, sim, uma dificuldade natural
na aprovação de leis no nosso País.
Então, o PSDB vota contra o requerimento e apela para que possamos votar essa matéria ainda hoje, já
que ela encontra-se na pauta há muitas semanas.
E insisto, concluindo definitivamente, Sr. Presidente, não há nada polêmico, apenas uma extensão de
prazo numa regra de contratos já previstos na nossa legislação, de quatro para seis anos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) – Sr. Presidente, dada a importância
desse projeto, seria conveniente, prudente que tivéssemos mais tempo para aprofundar a discussão, o debate, os estudos.
Então, estamos encaminhando “sim” ao Requerimento.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Social Democrata/PSDB - PB) – Sr. Presidente, alguns Senadores estão a caminho do Plenário e não participaram da primeira votação.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF) – Sr. Presidente, o PPS recomenda “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Fátima Bezerra...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Social Democrata/PSDB - PB) – Como a Mesa Diretora é muito rigorosa nas presenças, se V. Exª puder esperar mais alguns instantes, dará oportunidade.
A Senadora fará um encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF) – O PPS recomenda “sim”, sob
a condição de que, de fato, em trinta dias possamos votar definitivamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PPS recomenda “sim”.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Também gostaria, em
nome do PCdoB, de dizer que essa é a decisão mais acertada.
É um projeto de lei polêmico. Nós precisamos de um prazo maior efetivamente, até para organizar o debate em torno dele, Sr. Presidente.
Por isso encaminhamos o voto “sim”.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Omar Aziz.
Estamos aguardando os Senadores.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT) – Sr. Presidente, só para justificar que na
votação anterior votei “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata justificará as manifestações do Senador Wellington Fagundes.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Peço a V. Exª que registre o voto “sim” na
votação anterior de autoridade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará a manifestação do Senador Flexa Ribeiro.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Solicito a V. Exª que faça o registro “sim”
na indicação da autoridade anterior, porque eu não estava presente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª, Senador
Ataídes.
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Sobre a mesa, matéria recebida da Câmara dos Deputados – permitam-me essa interrupção para que eu
possa fazer a leitura, Srªs Senadoras e Srs. Senadores.
Medida Provisória 715, de 2016, que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no valor de R$316.230.970,00 (Trezentos e dezesseis milhões, duzentos e trinta mil, novecentos e
setenta reais), para o fim que especifica.
A Presidência comunica ao Plenário que o prazo para apreciação da Medida Provisória esgotou-se em
30 de abril, e o de sua vigência esgotar-se-á em 29 de junho.
A matéria é incluída, Senador Aloysio Nunes, na pauta da Ordem do Dia. Portanto, a partir de hoje, estará
trancada a pauta, em função de medida provisória, para determinadas matérias. Para outras matérias, evidentemente que não. (Íntegra da Medida Provisória n° 715/ 2016 vide item 1.2.1.3 do sumário)
Senadora Vanessa.
Senador Cássio Cunha Lima.
Senador Anastasia.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas para dar um esclarecimento.
A matéria que é objeto desse requerimento de adiamento não trata, nem de longe, do tema da terceirização. É uma alteração do Código Civil em uma parte que disciplina o contrato de prestação de serviços. Como
se trata de alteração do Código Civil, é preciso proceder com muita prudência. E houve, por parte de alguns Senadores, o desejo de examinar com mais minúcia o texto, para que nós possamos votar com toda a segurança.
O projeto é meritório, não há dúvida nenhuma, mas é uma questão de cautela, uma vez que se trata do
Código Civil Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Vanessa.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
(Vide item 1.2.2.3 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM, 48; NÃO, 07.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o requerimento do Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente, eu queria registrar meu voto “sim”, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A matéria sai da Ordem do Dia e será cumprida a
deliberação do Plenário.
A Ata registrará a manifestação do Senador Hélio José.
Está encerrada a Ordem do Dia e voltamos à lista de oradores.
Tenho a satisfação de conceder a palavra ao Senador Acir Gurgacz e de convidar o Senador Paulo Paim
para presidir os nossos trabalhos.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado, foi aprovado hoje, na CAS, o Projeto de Lei nº 140, de 2015, de minha autoria, que proíbe a exigência de
experiência dos candidatos a vagas de estagiário nas empresas, seja como condição para admissão ou como
critério de seleção.
O que acontece, Senador Paim? Esse programa foi criado para beneficiar os estagiários que não têm experiência, que não têm conhecimento do trabalho. Por isso existe um benefício de imposto para que as empresas possam empregar esse estagiário como praticamente o primeiro emprego.
Agora, como o estagiário vai ter experiência?
Ele não tem experiência. Não há como ele ter experiência. Aliás, essa condição de empregar um estagiário e ter um benefício de imposto é exatamente para dar experiência a esse novo trabalhador, que saiu da
faculdade, que saiu de um colégio, que saiu de um curso, quer fazer um estágio e não tem experiência. Então,
não podem as empresas exigir experiência para contratar um estagiário.
Apresentei essa proposta, porque entendo que estágio é uma importante ferramenta de aprendizado e
deve promover a transição dos jovens do sistema educacional para o mercado de trabalho.
O estágio tem que funcionar como uma ferramenta para a promoção do primeiro emprego. Essa é a
função do estágio, é a função importante para receber esse jovem em seu primeiro emprego, para que aquele
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jovem recém-formado ou que ainda esteja estudando possa complementar seu conhecimento teórico e técnico com a prática. E é isso que vai dar a ele a condição de iniciar o seu trabalho, de se engajar na sua...
V. Exª quer um aparte, Senadora Ana Amélia? Por gentileza.
A Srª Ana Amélia (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Senador Acir, primeiro para
cumprimentá-lo. Na Comissão de Assuntos Sociais, o Senador Paim, o Senador Dário Berger, eu e vários Senadores discutimos amplamente o seu projeto, Senador Moka, que suscitou até uma dúvida. Mas entendemos
a sua intenção, por conhecê-lo, e o seu prestígio valeu também, pelo trato e o interesse de ajudar os jovens.
Nós entendemos que, quando o projeto for para a Câmara – porque dali foi terminativo e vai para a Câmara
-, haja um aperfeiçoamento, porque, na verdade, não se pressupõe que o estagiário já tenha experiência, que
tenha feito uma passagem por algum órgão. Ele é estagiário. Então, ele sai da universidade e vai para uma
empresa. Talvez a redação tivesse nos levado à dúvida. De qualquer maneira, todos aprovamos o projeto em
homenagem à iniciativa, que é altamente relevante. Aproveito o aparte a V. Exª para elogiar, porque também
aprovamos na Casa, hoje, um projeto de alta relevância, não porque fui relatora, mas porque a iniciativa foi do
Senador José Serra, ex-Ministro da Saúde. Diante da epidemia que teve esse vetor do mosquito Aedes aegypti,
proporcionando a dengue e o Zika vírus, com a questão da microcefalia, muito grave no País, ele apresentou
um projeto para promover uma simplificação, para que o SUS possa trocar experiências com organismos internacionais na remessa de material genético, uma troca de experiências nessa área de pesquisa do vetor, no
caso, o mosquito Aedes aegypti, e também de todas as sequelas provocadas por essas doenças. Penso que foi
uma iniciativa relevante, e hoje a CAS, apesar dos problemas que a Casa tem, com o Senador Paim, que estava
muito ativo lá, e todos os Senadores, conseguiu aprovar todos os projetos, inclusive os terminativos, como era
o caso do de V. Exª. Então, acho muito bom que V. Exª tenha vindo à tribuna para mostrar que nós trabalhamos
muito hoje na Comissão de Assuntos Sociais, sob a presidência do Presidente Edison Lobão.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, Senador Moka e Senador Paim, pelo apoio.
O que acontece hoje, Senador Paim? Várias empresas estão exigindo que o estagiário tenha experiência,
e não tem jeito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Como é que ele vai ter experiência?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Não tem como ter experiência.
Então, o sentido desse nosso projeto é exatamente este: fazer com que o nosso trabalhador que está
saindo da faculdade possa entrar na empresa como estagiário, sem precisar ter experiência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Por uma questão de justiça, devo dizer
que o Senador Dário Berger fez a melhor defesa do seu projeto.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Muito obrigado, Senador Berger.
É um projeto importante e, eu entendo que é relevante.
Por favor, é um prazer ouvir seu aparte.
O Sr. Dário Berger (PMDB - SC) – Senador Acir, eu quero, preliminarmente, cumprimentá-lo pela iniciativa, que enalteço, pelo objetivo e pelo conceito, porque nada é mais importante para nós do que dar uma oportunidade àqueles que precisam, sobretudo aos nossos jovens que estão para entrar no mercado de trabalho,
que encontram no estágio o primeiro passo para sua profissionalização. As circunstâncias e a legislação vigente
impõem certas restrições, como a de que o estagiário precise ter, de certa forma, experiência para conquistar
uma vaga de estágio. Na minha opinião, isso um contrassenso.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Sem dúvida.
O Sr. Dário Berger (PMDB - SC) – Na verdade, se o cidadão precisa de um estágio, é porque ele está
iniciando sua formação profissional. Muitas vezes, o estágio até se mostra como uma necessidade curricular
para que ele possa completar o seu curso de graduação. Então, eu achei o projeto meritório, importante, sobretudo pela simpatia que tenho por V. Exª, pelos projetos que V. Exª já apresentou, e tudo que vem de V. Exª é
bem-vindo, pelo que pude observar, Inclusive na nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde nós
travamos um grande debate rumo aos valores conquistados pelo agronegócio brasileiro. Então, quero aproveitar esta oportunidade... Fiz, de certa forma, uma pequena defesa, que não foi necessária, mas eu a fiz. Suscitou algumas dúvidas a respeito do assunto, que tive a oportunidade de esclarecer. Quero comemorar com
V. Exª hoje a aprovação, na CAS, desse projeto, que agora segue para as outras comissões. Parabéns! Quem vai
ganhar com isso são os nossos jovens, que precisam de estágio em todo o País.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Muito obrigado, Senador Dário Berger, pela
sua defesa. Tenho certeza de que nós estamos ajudando a inserir esses jovens no primeiro emprego. A primeira
experiência que eles têm acontece exatamente no estágio, onde ele vai se firmar como profissional. É aí que
começa a sua carreira, que tem o céu como limite. Mas, se não tiver o primeiro passo, não tiver o estágio, as
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coisas ficam mais difíceis. Então, o que queríamos, e V. Exªs nos ajudaram, é dar essa oportunidade para que o
jovem possa dar esse primeiro passo.
Esse tipo de procedimento nos foi relatado por inúmeros estudantes, Senador Paim, tanto de nível técnico quanto de nível superior, bem como por técnicos do extinto Ministério do Trabalho, o que demonstra
que essa prática já está disseminada entre as empresas brasileiras. E olhem que eu sou empresário, e falo isso
com total experiência. Sei exatamente como as coisas acontecem. Então, temos de fazer algumas coisas para
impedir essa prática.
Deste modo, ao apresentar o PLS nº 140, de 2015, e ao defender a sua aprovação, entendo que teremos
uma medida legal para avançar na proteção do estudante, dos jovens e adolescentes de forma geral, além de
promover e estimular o primeiro emprego, favorecendo toda a sociedade brasileira.
Nessa modalidade, o que importa é oferecer ao estagiário o conhecimento adequado para o desempenho da profissão que poderá motivar a formação do seu vínculo com a empresa. Tanto é assim que a unidade
de ensino do estagiário também é parte no referido contrato, cabendo a ela fiscalizar se as atividades desenvolvidas na empresa guardam relação com o currículo escolar a que se submete o estagiário.
Em face disso, não é compatível com a essência do estágio a exigência da prévia experiência do candidato ao posto de trabalho.
Portanto, agradeço mais uma vez aos Srs. Senadores pelo apoio para a aprovação deste projeto.
Prof. Pedro, é um prazer ouvir o seu aparte.
O Sr. Pedro Chaves (Bloco Moderador/PSC - MS) – É um prazer usar da palavra, Senador Acir e Sr. Presidente. Sobre estágio, eu penso o seguinte, como reitor de universidade: geralmente, o estágio é feito no último
ou penúltimo ano do graduado, e ele precisa obedecer a alguns critérios para fazer esse estágio. Precisa ter
algum conhecimento prévio, senão a empresa vai torná-lo um verdadeiro aprendiz. Às vezes, a escola não lhe
dá o conteúdo mínimo; ele entra na empresa e, em vez de ter o estágio efetivamente, pega um subemprego.
Às vezes, estuda determinada área e faz estágio em outra área, só para cumprir o currículo escolar. Na verdade,
o estágio deveria ser remunerado, mas certas instituições condicionam o estágio à gratuidade, possivelmente
nas cidades menores. Já tive campi em cidades menores, faculdades, e há uma dificuldade muito grande de
se cumprir esse esquema do estágio, porque não há colação de grau sem a execução do estágio. Então, penso
que deveríamos exigir realmente, como diz o projeto de V. Exª, que o estágio seja remunerado, que se cumpram as 20 horas semanais, bem como as 360 horas de duração mínima do estágio, não se permitindo que o
estágio seja subemprego, o que acontece muito. Muitas empresas pegam o estagiário e consideram o seu estágio como subemprego mesmo.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Exatamente.
O Sr. Pedro Chaves (Bloco Moderador/PSC - MS) – Esse é um problema delicado. Era isso o que queria
colocar. Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Muito obrigado pelo aparte de V. Exª.
Senador Medeiros.
O Sr. José Medeiros (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - MT) – Só também para ir na
mesma linha, Senador Acir, porque também já fui estagiário e, na verdade, as pessoas nos denominavam não
de estagiário, mas de “escraviário”. Então, o “escraviário” era chamado para uma função mas, na verdade, ele
era transformado em todas as funções. Ele era um tipo de curinga, desde office-boy a tudo. Então, neste momento, a Casa se debruça para analisar uma questão importante, que é uma realidade em todas as unidades
da Federação. Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Muito obrigado, Senador Medeiros, pelo seu
aparte e pelo seu apoio.
Também debatemos hoje na CCJ, Sr. Presidente, e foi retirado de pauta com pedido de vista do Senador
Aloysio Nunes, Líder do Governo interino, que, ao tomar conhecimento do inteiro teor da matéria, se comprometeu a nos ajudar na aprovação ou acharmos uma solução.
Tenho acompanhado e apoiado a causa dos agentes de saúde contaminados pelo DDT, que é o dicloro-difenil-tricloroetano, no combate à malária em Rondônia principalmente. Esses profissionais contraíram diversos problemas de saúde em decorrência do contato com o inseticida durante muitos anos de trabalho. Agora
eles buscam tratamento e uma indenização, já que muitos tiveram que se afastar do trabalho.
Apresentei um projeto de lei para beneficiar esses servidores e também subscrevi a PEC nº 17, apresentada em 2014 pelo Senador Valdir Raupp. Tive o prazer de relatar esse projeto hoje na CCJ.
A presente proposta visa indenizar e submeter a tratamento médico e psicológico pessoas que manusearam o DDT, que, devido a seu alto grau de prejuízos ao ser humano e à natureza, foi banido nos países europeus
e nos Estados Unidos, há mais de cinquenta anos e agora, no Brasil, também está proibido. Aliás, no Brasil, foi
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proibida sua utilização na agricultura em 1985. Apesar disso, continuou sendo utilizado em larga escala durante décadas, até o início dos anos 90, com sua aplicação sistemática para o combate dos vetores causadores
de endemias – como malária e febre amarela –, através dos guardas da Sucam, principalmente em Rondônia
e nos Estados da Região Norte do País.
Assim, esperamos a aprovação da matéria, cuja meta é promover essa compensação mais do que merecida e justa para os brasileiros vitimados por exercerem o trabalho em prol da coletividade, sem a necessária
proteção e segurança.
Todos, na época, trabalhavam para a extinta Sucam, que hoje é a Funasa. Essas pessoas ficaram sem assistência médica, perderam os empregos e não têm assistência do Governo. Então, estamos tentando recompor essa questão com os servidores, que nos ajudaram muito no combate da malária em Rondônia, durante
muitos anos.
Lá atrás, Rondônia era a capital mundial da malária. A nossa cidade de Ariquemes era a cidade capital da
malária do mundo. Os técnicos da Sudam nos ajudaram a diminuir – ainda não a zero, porque é difícil diminuir
a zero a malária na Amazônia, principalmente no Estado de Rondônia. Devemos muito aos técnicos da Sudam,
não só no combate à malária, mas também à febre amarela e à chikungunya. Enfim, esses técnicos nos ajudaram muito. Estamos tentando rever uma indenização e um acompanhamento médico para esses técnicos que
ficaram doentes durante a época em que utilizaram o DDT para combater esses mosquitos.
Agradeço os Senadores que estão nos apoiando e peço o apoio do Líder do Governo interino, Senador
Aloysio Nunes Ferreira, para que possamos trazer essa matéria novamente, na semana que vem, à pauta da
CCJ e possamos resolver esse problema para dar sequência a esse projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senador Acir Gurgacz. De
fato, lá na Comissão, o seu projeto – não o anterior –, Senador, virou um debate positivo. Confiando em V. Exª,
Senador Crivella, fui o primeiro a votar. Fiquei com uma dúvida, mas votei porque confiei na boa intenção do
Senador. Deu certo, a sua explicação me convenceu, mais do que nunca, de que votamos certo lá. Parabéns
pelo projeto.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senador Paulo Bauer, como orador inscrito.
Na sequência, será um Líder, o Senador Benedito Lira.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente, na ordem
dos Líderes, eu sou depois do Senador Benedito?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Exatamente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras. Eu compareço à tribuna nesta tarde, nesta sessão, para
aqui fazer uma rápida abordagem de matéria que foi publicada agora, há poucos minutos, no Estadão on-line,
ou seja, no jornal virtual da empresa que edita diariamente o jornal Estadão, do Estado de São Paulo, para aqui
registrar que, felizmente, o Brasil está no caminho da segurança econômica, no caminho do desenvolvimento,
no caminho do crescimento autossustentado, depois de longo período, depois de muito tempo de desacertos, de excessos, de gastos superiores à arrecadação, de muito discurso e de muita falácia, conforme todos nós
vimos, assistimos, no período em que a Presidente Dilma governou o País.
No jornal Estadão, está registrada a informação do que o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na manhã de hoje, em uma solenidade, em um evento com empresários no Palácio do Planalto. O Ministro
Meirelles disse a todos, e está divulgado, que o Brasil está vivendo uma crise econômica e que essa crise pode
ser maior do que a crise dos anos 30, que o País enfrentou e precisou ultrapassar e superar. Eu tenho certeza,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, de que o crescimento negativo do Produto Interno Bruto, sobre
o qual eu já falei na semana passada nesta tribuna, bem como a redução das compras pelas famílias brasileiras
durante os últimos doze meses, assim como a redução da atividade industrial, o crescimento do desemprego
e principalmente a volta da inflação...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senador Paulo Bauer, se me permite o
intervalo, eu gostaria só de anunciar que estão aqui as candidatas a Miss Brasil. Este concurso é o oficial. Como
é de praxe, aqui, na Casa, elas estão passando, cumprimentando, neste momento em que estou no exercício
da Presidência, representando o Presidente Renan.
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Só vou pedir uma salva de palmas do Plenário para as misses, e a missão está cumprida. (Palmas.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – V. Exª não me interrompeu, Sr. Presidente. Pelo
contrário. Deu-me o prazer e a oportunidade de também aqui poder homenagear, fazendo uma interrupção
no meu pronunciamento, a beleza da mulher brasileira que aqui está representada por todas as candidatas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – E também pela do meu Estado de Santa Catarina.
Quero dizer a V. Exª que já é tradição esta Casa receber as candidatas a Miss Brasil. Com certeza, os Srs.
Senadores aplaudem a presença de todas as senhoritas neste ato e neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem. (Palmas.)
O SR. DÁRIO BERGER (PMDB - SC) – Presidente, só para saudar a Miss Santa Catarina, que, pelo que estou percebendo aqui – sou suspeito para falar –, saltou-me aos olhos! (Risos.)
Não sei se é porque está em primeiro lugar da esquerda para a direta, mas quero aproveitar a oportunidade para saudar todas as misses, de todo o Brasil, que, com muita alegria, recebemos aqui, no Senado Federal.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Presidente, a dúvida do Plenário é se o Russomanno está concorrendo também! (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Foi o Senador Celso Russomanno que
as trouxe aqui, como faz todos os anos.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Senador Dário Berger, acredito que a nossa
rondoniense é a mais bonita das misses. Meus parabéns!
Sejam bem-vindas ao Senado!
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Com os apartes, se assim podemos considerar
as manifestações dos colegas, tive oportunidade até de fazer um cumprimento especial à minha conterrânea,
que aqui se encontrava.
Dando sequência ao meu pronunciamento, Sr. Presidente, depois dessa bela interrupção, uma belíssima
interrupção, preciso registrar, e tenho certeza de que V. Exª compreendem as minhas palavras e o contexto da
minha análise, precisamos, sem dúvida alguma, Senador Benedito de Lira, ter um horizonte. E parece-me que
a matéria publicada no Estadão online, hoje, reproduzindo a palavra e as informações do Ministro da Fazenda,
dão-nos esse horizonte; mostram a luz no fim do túnel que devemos alcançar, Senador Capiberibe.
O Brasil passa, sem dúvida nenhuma, por uma grave crise econômica, fruto de todas essas questões que
já abordei, mas não é errado, nem inoportuno relembrar: inflação crescente, desemprego, atividade econômica cada vez menor, menor quantidade ou menor índice de compra por parte das famílias, redução nos investimentos privados em todo o País, juros elevados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Meu querido Senador!
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Só para liberá-lo para acompanhar as
nossas rainhas.
Está aqui o Renato Pansera, que estava acompanhando a Miss Renata Pansera, do Rio Grande do Sul. E
o Danilo D’Ávila organiza esse evento há 22 anos.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, há 22 anos que passa por aqui.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Certamente, não é apenas uma ilustre figura
que com competência organiza, mas tem o trabalho bem mais feliz do que o nosso, porque avaliar a beleza,
entre tantas belas candidatas a cada ano, e há 22 anos, é uma tarefa que a todos nós, com certeza, oportuniza
oferecer-lhe cumprimentos.
Por isso, Sr. Presidente, como como eu dizia, nós queremos uma luz no fim do túnel. E o Ministro Meirelles deixou muito claro hoje que, depois da crise que pretendemos e vamos superar com as novas notícias,
com as providências, com análise clara, séria e responsável que o Governo faz, nós haveremos de ter um País
diferente, onde a economia autossustentada, onde o crescimento econômico, onde a geração de empregos,
onde o gasto público limitado à arrecadação vai efetivamente contribuir para que nós tenhamos, nas próximas décadas, uma nova realidade.
Eu diria que o Ministro da Fazenda, ao fazer essa declaração perante empresários, obviamente também
convoca a classe empresarial para se associar aos esforços do Governo. Eu dizia, há pouco, para alguns jornalistas que me perguntavam, que, na verdade, nós temos hoje um ministro que, pelo menos, sabe o que está
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acontecendo e diz o que está acontecendo. Ele não esconde a verdade em relação ao que acontece no Brasil,
Senador Randolfe.
Nós tivemos, lamentavelmente, no passado recente do Brasil, Ministros da Fazenda que não demonstravam conhecer a realidade da nossa economia ou, se a conheciam, não a consideravam grave. Consideravam
possível conduzir os assuntos do Estado e da economia nacional com improvisos, com bravatas, com providências insignificantes do ponto de vista de integração, do ponto de vista de articulação.
Ontem, nós, a Bancada catarinense, estivemos sob o comando do Senador Dalírio Beber, que é o coordenador da Bancada, participando de uma reunião no Ministério dos Transportes. E o senador Dário Berger, que
aqui me ouve neste instante, também participou, ao lado de quase toda a Bancada de Deputados Federais.
E nos impressiona muito, quando chegamos a um Ministério, e seja ele qual for, ouvir a palavra dos Ministros
que hoje estão comandando a Administração Pública sobre o que encontraram em relação às contas públicas,
ao orçamento. Senador Benedito de Lira, é inacreditável, mas há Ministério que tem 60% do orçamento deste
ano comprometido com restos a pagar do ano passado.
Ontem, ao meio-dia, o Ministro das Cidades, Bruno Araújo, esteve presente na reunião da Bancada de
Senadores do PSDB. O que ele contou para nós, Presidente Paulo Paim, a respeito dos contratos e dos termos
de compromisso que o Ministério das Cidades firmou com prefeitos municipais de todo o Brasil no programa
Minha Casa, Minha Vida, se considerarmos o orçamento do Ministério das Cidades deste ano e imaginarmos
que ele nunca mais sofrerá alteração, que todo ano se repetirá, leva mais de 70 anos para cumprir todos os
compromissos assumidos pelo Ministério até a posse do Presidente Temer como Presidente em exercício.
Há prefeito, Senador Dário Berger – e V. Exª foi um grande prefeito, de duas grandes cidades de Santa
Catarina, São José e também a nossa capital, Florianópolis – que, com base nesse contrato, buscou o imóvel,
urbanizou o imóvel, fez saneamento básico, investiu, construiu a creche, construiu a escola, construiu o posto
de saúde, fez tudo o que precisava, pensando que lá ia acabar sendo construído, num curto prazo, um conjunto
do Minha Casa, Minha Vida para cem, duzentas, trezentas famílias. Agora, esse prefeito vai ao Ministério e fica
sabendo que, talvez, o conjunto que ele pretendia fazer lá vá ser construído, mas dentro de um prazo de 70 anos.
Ora, não é possível que encontremos embaixadas do Brasil no exterior devendo conta de luz; contratos
com prefeitos firmados no Ministério das Cidades sem ter dotação orçamentária; obras paralisadas no Ministério dos Transportes, como as que vimos ontem, Senador Dário – e já vou ouvir V. Exª –, que envergonham o
povo catarinense, quando se encontram aquelas obras completamente abandonadas em Santa Catarina por
falta de recursos do Ministério. Disse-nos o Ministro que não sabe se terá R$1 bilhão para fazer todas as ações
no setor ferroviário, aeroferroviário e rodoviário do País até o final do ano. Isso é um escândalo!
Por isso, eu quero cumprimentar o Ministro Meirelles: lucidez, responsabilidade, seriedade e, acima de
tudo, verdade. Precisamos da verdade, porque, com a verdade, sabemos até onde podemos chegar.
Ouço V. Exª, Senador Dário Berger.
O Sr. Dário Berger (PMDB - SC) – Senador Paulo Bauer, muito obrigado pelo aparte. Eu quero, preliminarmente, cumprimentar V. Exª, porque V. Exª aborda hoje não só um tema, mas vários temas. Dentro desses
temas, eu percebo que posso concordar com V. Exª que estamos vivendo uma crise histórica e sem precedentes
no Brasil. A verdade é que, hoje, a população, pelo menos do nosso Estado, apresenta-se com indignação, revolta e até com desesperança. E eu quero me ater à nossa reunião de ontem, no Ministério dos Transportes, em
que, diga-se de passagem, V. Exª foi soberbo em expressar a realidade da indignação do povo de Santa Catarina
com relação ao Governo Federal e, notadamente, ao Ministério dos Transportes. Veja bem, eu relatei, naquela
oportunidade – e acho que faço bem em relatar aqui também –, que eu já participei, neste ano e seis meses em
que estou aqui, no Senado Federal, de algumas reuniões semelhantes àquela em que nós participamos ontem;
com Ministros diferentes. E pude perceber que, evidentemente, a questão dos recursos é importante, mas pude
observar, de maneira nítida, de forma específica, cabal, como V. Exª também, tenho certeza, observou, que o
problema não é só de recursos; o problema é de gestão também. O que aconteceu com o Governo Federal nos
últimos anos é que ele foi o Governo do lançamento: ele lançou, e lançou, e lançou, mas não iniciou e muito
menos concluiu, evidentemente. Um dos exemplos que me chamaram muito a atenção – diz respeito a V. Exª –
foi que, outro dia, fui a Jaraguá do Sul. O meu amigo Carlinhos Chiodini, que hoje é Deputado estadual e serve
ao Governo do Estado lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mostrou-me um elevado que está em
construção, se não estou equivocado, há mais de 10 anos. Ele está praticamente concluído. Falta apenas um
recapeamento asfáltico, como V. Exª ontem relatou ao Ministro. Isso importaria cerca de R$100 mil, R$200 mil
ou R$300 mil, não sei. Então, na verdade, não é só dinheiro que podemos perceber que é o grande problema,
hoje, dos ministérios – notadamente, refiro-me ao Ministério dos Transportes. É muito triste para mim, que fui
administrador público e que procurei fazer uma gestão de resultados capaz de levar obras, serviços e ações à
população em tempo real, perceber que a 280 está agonizando, há mais de 10, 15 anos; na 470, a rodovia da
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morte, não tem como circularmos por lá, Senador Paim. É um negócio impressionante! Não se consegue ultrapassar. São filas de dezenas e dezenas de quilômetros. E o pior é que vários Ministros já estiveram em Santa
Catarina, dando a mesma ordem de serviço, e a obra não sai do lugar. Aí, nós, que somos representantes do
Estado, é que somos os culpados pelo fato de essas obras não saírem do papel. De maneira que tudo tem um
fim em si mesmo, tudo tem um limite. Na verdade, a incompetência – e podemos perceber –, sobretudo desse
Ministério, ao longo da sua história, acabou no que acabou. Infelizmente, essa é a triste realidade. Então, quero
aqui me associar ao povo de Santa Catarina; quero me associar a V. Exª, Senador Paulo Bauer, que, brilhantemente, ontem, fez uma bela exposição no Ministério dos Transportes. Quero registrar também a minha indignação, a minha revolta. Quero concordar com o povo de Santa Catarina no sentido de que precisamos agir de
maneira forte e firme para que as prioridades sejam estabelecidas e para que essas obras que estão para ser
concluídas possam ser concluídas no menor espaço de tempo possível, para que possamos circular por Santa
Catarina com desenvoltura. É de quem está aqui, defendendo as cores do nosso Estado. Por isso, eu queria fazer
este desabafo. Até imaginei que, na minha vida parlamentar, eu não precisasse usar desta retórica, vamos dizer
assim, mais firme, mais forte, de cobrança, mas, pelo que percebo, não vejo outra alternativa, senão declarar
a minha indignação e dizer que estou aqui, junto com V. Exª e com o Senador Dalírio Beber, atento e vigilante
aos legítimos anseios do povo de Santa Catarina; e o Ministério dos Transportes, talvez, seja uma das peças
principais, fruto do abandono, da desconsideração que o Governo Federal tem com Santa Catarina.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Agradeço a V. Exª.
Quero registrar que a nossa expectativa, por conta das declarações do Ministro Meirelles, por conta da
exposição feita ontem pelo Ministro Bruno Araújo e pela atenção que ontem nos dispensou o Ministro dos Transportes, Maurício Quintela Lessa, tudo isso faz com que nós tenhamos outra vez uma expectativa positiva em
relação ao ordenamento do Governo a uma ação positiva e propositiva em favor do desenvolvimento brasileiro.
E eu tenho certeza de que Santa Catarina verá dias melhores com relação às obras de infraestrutura que
nós temos em nosso Estado paralisadas e que são de responsabilidade do Governo Federal.
Com muito prazer ouço o aparte que me solicitou o nobre Senador alagoano Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Meu caro Senador Paulo
Bauer, ao ouvir a manifestação de V. Exª no que diz respeito às obras inacabadas no seu Estado, eu me lembrei
também de fazer um aparte a V. Exª para aduzir ao seu aparte também o abandono das obras do Governo Federal no Estado de Alagoas. A principal obra que o Governo Federal toca no Estado de Alagoas é a BR-101 Sul.
Os trechos, as etapas no meu Estado não tiveram qualquer tipo de avanço; há um gargalo terrível que até agora
não teve solução. A exemplo de V. Exª, nós também estivemos com o Ministro Maurício Quintella Lessa, que é
do meu Estado, para que ele pudesse fazer esse tipo de demonstração que havia feito para os representantes
de Santa Catarina. E há uma coisa aqui. As pessoas muitas vezes ficam fazendo qualquer tipo de especulação:
“Ah, é superfaturamento da obra.” Como? Se uma obra que tinha previsão para iniciar e terminar em dois anos
e vai para dez anos, quem começou com um orçamento de dois anos não termina com esse mesmo orçamento em dez anos. Então, é aí onde há exatamente uma sangria dos recursos, que já são poucos, em relação ao
término das obras iniciadas pelo Governo. Há que se falar em elevados. Lá há diversos elevados prontos, e a
rodovia não passa por lá. Então, eu queria me associar ao pronunciamento de V. Exª, com a lucidez do que está
sendo tratado, para exatamente fazer ver ao Governo atual. Como V. Exª muito bem disse, o Ministro da Fazenda, Meirelles, sem dúvida nenhuma não poderá fazer qualquer tipo de apologia para enganar a população; terá
que dizer a verdade porque o brasileiro precisa saber a verdade. Por isso, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento e me alio a essas manifestações. Muito obrigado.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Agradeço ao Senador Benedito de Lira. E, já
concluindo, Sr. Presidente, desejo aqui registrar que a verdade produz confiança. Quando existe verdade nos
números, quando existe verdade nas manifestações, quando existe verdade na análise política, quando existe
verdade na vontade política, obviamente o resultado é a confiança.
E como nós podemos fazer o Brasil avançar senão contando com a confiança dos brasileiros?
Os brasileiros são de índole boa. Os brasileiros são positivos, são proativos, eles contribuem. Nós já vimos grandes e vários exemplos de manifestações dos brasileiros nessa direção. As próprias manifestações
acontecidas nos últimos anos, nas ruas do Brasil, por um governo mais sério, por um governo mais verdadeiro
e realizador, demonstram isso.
Por esse motivo, eu tenho certeza de que as minhas palavras hoje aqui haverão de ser compreendidas
por todos os Senadores desta Casa e também pelos ouvintes da Rádio Senado e pelos que nos assistem na TV
Senado, nesta tarde.
Nós precisamos, acima de tudo, ter esse pacto de confiança: confiar na verdade e nos números reais que
são apresentados. E o Ministro Meirelles hoje, com certeza, falou a verdade – doa a quem doer – nua e crua,
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mas falou. E, por ter falado, tenho certeza de que ele contará com o apoio de todos nós, com o apoio de todos
os brasileiros e com a contribuição de cada um para que nós possamos vencer esta que é a maior crise econômica que o País vive, desde os anos 30, como o próprio Ministro mencionou na manhã de hoje.
Vamos confiar, vamos acreditar e vamos fazer o Brasil crescer!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senador Paulo Bauer.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Enquanto eu...
Vou lhe dar a palavra pela ordem e chamar para a tribuna o Senador Benedito de Lira.
Só quero anunciar a presença conosco, visitando o nosso querido Senador Eduardo Amorim, do Prefeito
José Arinaldo, de Frei Paulo, e do Prefeito Marival Santana, de Simão Dias, em Sergipe.
Sejam todos bem-vindos. Estão bem acompanhados pelo nosso Senador.
Pela ordem, tem a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Rapidamente, Sr. Presidente, quero aproveitar a carona do Senador Eduardo Amorim e fazer um registro.
Encontra-se, na tribuna de honra do Senado, S. Exª o Secretário de Segurança Pública do meu Estado, o
Comandante Coronel Gastão Calandrini, acompanhado do Major Trajano, da Polícia Militar do meu Estado, do
Capitão Renan, do Corpo de Bombeiros do meu Estado do Amapá, e da Srª Adelane Souto, agente de Polícia
Civil, e do Tenente Wiliam.
Quero fazer este registro da presença do Secretário de Segurança Pública do meu Estado na tribuna de
honra do Senado, acompanhando esta sessão. O Secretário de Segurança tem tido uma atuação destacada no
combate à violência no meu Estado. É uma honra para nós aqui, do Senado da República, recebê-los.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senador Randolfe, está feito o registro.
Permita-me ainda, Senador Benedito de Lira, 30 segundos só para fazer o ajuste necessário...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Serão só 30 segundos.
O Sr. Danilo d’Ávila, que coordena o evento, há 22 anos, da disputa positiva do Miss Brasil aqui, no nosso
País, informou-me que nome da gaúcha que esteve aqui conosco é Renata Pansera.
Está feito o esclarecimento.
Seja bem-vinda, Renata Pansera. Em seu nome, estou cumprimentando, naturalmente, todas as que estão nessa disputa tão positiva do Miss Brasil, na concorrência oficial.
Senador Benedito de Lira, com a palavra.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL. Como Líder. Sem revisão
do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, ontem à tarde eu fiz um pequeno relato a respeito das dificuldades por
que passam os Estados e Municípios brasileiros, e disse, naquela oportunidade, que em breve estaria aqui para
falar sobre um assunto que é da maior relevância para os entes federados, que é exatamente o Pacto Federativo.
É possível considerarmos que a característica essencial de uma Federação é a autonomia dos entes federados em qualquer parte do mundo. Em nosso País, a Federação se desenvolveu por um modelo imperfeito, a partir de um Estado unitário que pouco poder delegou aos Estados e Municípios desde a sua formação.
Voltemos às raízes de nossa Federação para observaremos que o processo criativo dos Estados veio das
capitanias hereditárias. Foram delas que surgiram as bases sociológicas que viriam, tempos depois, a fazer
nascer os entes federativos.
O centralismo, como forma de organização administrativa, restringe a autonomia das capitanias. Além
disso, o modelo de administração interno dessas terras era também baseado na centralidade do poder em um
líder, os chamados donatários – não sei se isso aconteceu em Sergipe, mas no meu Estado aconteceu.
É de se notar, Srªs e Srs. Senadores, que esse sistema patriarcal, com toda uma estrutura de comando
central de sobrevivência, tão frequente em nossa sociedade, tem início em tempos distantes, pois remontam
à origem do sistema federativo do País. É o Governo Federal que sempre assumiu o papel de dizer o que é melhor para os Estados e Municípios, avocando para si atribuições que, em países de dimensões semelhantes, são
outorgadas aos entes federados individualmente.
O resultado da concentração das funções estatais em um núcleo único está estampado na dificuldade
do tratamento isonômico de repasses da receita ou de recursos. Não é tarefa fácil para a União manter sua es-
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trutura inflada, que já consome boa parte dos valores da arrecadação federal, e ter de observar, no repasse de
verbas, um tratamento proporcional ao aspecto socioeconômico de cada Estado e Município.
Os Municípios e regiões são diversos e não podem ser equiparados para efeito de repasse de recursos,
nem podem ser abandonados em momento de contingenciamento, como se a crise que assola o País não
prejudicasse ainda mais a situação das cidades pequenas, independentemente dos repasses do Fundo de Participação, principalmente.
Atualmente, Sr. Presidente, a situação fica mais grave devido ao estado de extrema penúria das prefeituras, com as contas bloqueadas, os serviços públicos sucateados, as receitas municipais e as quotas do Fundo de
Participação sequestradas para o pagamento de débitos, além de folhas atrasadas, especialmente o décimo-terceiro salário.
O que nós vemos hoje? No Município brasileiro, os prefeitos municipais infelizmente não têm mais autoridade nem autonomia para governar o seu Município, porque, a todo instante, Srs. Senadores, recebem uma
ordem de que estão bloqueados os recursos para pagamento de débitos atrasados, para pagamento de débitos fiscais. A Previdência Social vai buscar o dinheiro na boca do cofre. O prefeito, muitas vezes, espera uma
receita de 10 e recebe 1. Por quê? Porque o resto foi sequestrado.
É lamentável o que temos observado ao longo de toda história do Brasil. É preciso lembrar que, em outros países, os valores repassados pela União para os Municípios correspondem, no mínimo, a 40% das receitas federais, enquanto no Brasil, depois de muito esforço, no século XXI, estamos com 13%. Isso é um absurdo,
isso é desvalorizar a Federação! Por quê? Porque a Receita Federal absorve praticamente todos os tributos e
dá apenas uma migalha. Além dessa migalha, ela ainda fica sujeita aos bloqueios.
Daí por que estive observando, Sr. Presidente, as incertezas dos candidatos a prefeito, principalmente
os que estão no exercício do mandato e que, de acordo com a legislação, poderão ir à reeleição. No meu Estado, por exemplo, ouvi de diversos o desânimo e praticamente a certeza de que não irão se reeleger. Por quê?
Não é porque estejam pessimamente avaliados, mas porque sentem que não têm como fazer uma gestão que
atenda aos anseios e aos reclames da sociedade local.
O Município é o lugar onde residimos e vivemos – cada um de nós, do habitante mais humilde às mais
altas autoridades do País. Sem o fortalecimento do Município, o Brasil terá sempre uma dificuldade a mais para
o desenvolvimento pleno, uma vez que o sistema federativo continuará com o elo mais fraco na sua cadeia.
Já vimos, em governos anteriores, o esforço das autoridades financeiras para desonerar alguns importantes setores da economia, reduzindo a carga de impostos e amenizando a incidência deles nas folhas salariais,
desonerações que tiveram alto custo para o País.
Quanto aos Municípios, nada foi feito, porque, no momento em que o governo passava a dar incentivo e
desonerava a folha, ele ia buscar dentro do IPI e do Imposto de Renda os recursos para fazer essa transferência.
Os Municípios eram os penalizados – sempre tornaram-se penalizados –, e não havia e nunca houve a recompensa, o repasse, a reconstituição dos valores que eles perderam no mês anterior e continuavam perdendo.
Então, o governo, na oportunidade em que dava esses incentivos, alegava que era para manter o emprego no grande centro de desenvolvimento industrial deste País, ou seja, nas grandes empresas de São Paulo,
principalmente a empresa automobilística.
Com essas ações, houve uma sangria nos Estados e Municípios de recursos da ordem de aproximadamente mais de R$500 bilhões – e o Governo Federal não tirou do dele um centavo. Ele tirou da participação,
Senador Paim, dos Estados e dos Municípios brasileiros.
É por isso que um Estado pomposo, um Estado de tradição, como o Estado do Rio Grande Sul, está um
Estado quebrado. Chegou ao ponto de o Governador ter que dividir o pagamento do salário dos funcionários.
Quer dizer, chegou ao fundo do poço.
Na iniciativa privada isso seria falência. Seria falência. Como é o poder público, vai rolando a dívida, e
assim sucessivamente. Porque, infelizmente, o sistema federativo brasileiro precisa passar por um processo
urgente de observação por parte do Executivo, com a participação do Congresso Nacional.
O problema... O Presidente citou algumas das matérias que pretende ver aprovadas pelo Congresso Nacional – citou a revisão do Pacto Federativo. O primeiro discurso do Presidente Michel foi dizendo que quer
trazer o Pacto Federativo para o Congresso Nacional analisar – e nós vamos aguardar! Nós vamos aguardar e
ainda agora já começamos a cobrar, porque isso terá que ter reformas urgentes. Tem que mandar para esta
Casa não só o Pacto Federativo, mas uma reforma tributária, uma reforma fiscal e, principalmente, Senador
Paim, uma reforma política.
Nós precisamos de uma reforma política neste País, porque aqui não se faz reforma política, aqui se faz
arremedo, faz-se colcha de retalho para uma eleição. Não é isso que nós precisamos fazer para que se tenha
durabilidade e um processo absolutamente eficaz.
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Pois bem, nas palavras presidenciais, a força da União deriva da força dos Estados e Municípios. Em nosso
entendimento, os Municípios somente terão sua autonomia de fato, como antes, entes federados, se houver
um reconhecimento permanente de sua autonomia financeira.
A Constituição cidadã, um consagrado princípio federativo que fortaleceu as finanças dos Estados e dos
Municípios, deixou o Executivo Federal em uma função contraditória, uma vez que não concluiu, de forma necessária, o processo de descentralização de um País marcado por diversidades e por uma extensão continental,
geográfica e populacional.
Deixou sob a responsabilidade do Governo um papel denso e complicado a desempenhar, papel esse
que, na verdade, deveria ser distribuído entre os demais entes da Federação.
Também não é correta a imagem de que os governos perdulários anteriores queriam passar da União
rica com o dever de ampliar os gastos públicos e fazer mover a roda da economia. Uma hora a conta apareceria
e o rombo fiscal seria encoberto pela contabilidade criativa como forma de se assemelhar ou de se camuflar a
falha de uma política fiscal desastrosa. Foi o que aconteceu. Aos Municípios restou um repasse contingenciado
e combalido pelo serviço da dívida pública.
A falta de atribuições à esfera municipal no Brasil é ainda mais incoerente diante da constatação da previsão excepcional – para não dizer inédita – de que há uma Constituição que consagra o Município como ente
federativo, como ocorre em nossa carta política. Mas de que adianta dizer que é ente federativo e que não tem
absolutamente nenhuma ação determinada pelo conjunto nacional.
Então, a despeito da previsão expressa no texto constitucional, o sistema não resolveu o problema da
falta de autonomia. Por esse motivo, as questões do pacto federativo permanecem sem solução e a emergência de uma ampla revisão é inafastável por ações paliativas. Nós não precisamos de ações paliativas. Eu tenho
dito sempre, quando tenho tido oportunidade, Senador Pimentel, principalmente na nossa região, no bravo
nordeste brasileiro que, se o nosso Brasil, se os governos que se instalaram neste País, quer na época da Monarquia, quer na República, tivesse dedicado um décimo por cento do Orçamento da União para o Nordeste,
nós não teríamos mais Nordeste neste País, porque ele é deste tamaninho em relação aos grandes problemas
que há em outras nações do mundo. Mas infelizmente nunca se tomou uma providência mais efetiva e eficaz.
O que acontece? Aparece a seca, que está quase permanente no Nordeste. Então, aparece uma emergência. Emergência, minha gente, não é sinal de durabilidade. Deveria ser, porque a seca do Nordeste tem durabilidade. Mas aparecem as emergências. Terminados os quatro meses que a chuva não chegou, caiu a primeira
chuva, acabou a emergência. Então, nós continuamos sempre a região mais miserável e mais pobre do País,
porque nunca houve, por parte dos governos que se instalaram no Brasil, a responsabilidade e o compromisso
de acabar com as diferenças regionais. Existe uma região rica, super-rica e como é que pode uma região rica,
super-rica e outra região miserável? Norte e Nordeste são regiões pobres, são regiões desassistidas, são regiões
que, na verdade, não tiveram os olhos dos governantes virados para eles.
Ultimamente, a bem da verdade – façamos aqui uma certa justiça –, o Governo do Presidente Lula foi o
governo que mais investiu no Nordeste durante toda a República. Durante toda a República. Ora, com esse único
governo que fez esse tipo de investimento, se tivesse havido uma sequência desde o nascedouro deste País, nós
não teríamos o Nordeste mais. Nós temos o rio São Francisco, que é a maravilha do Brasil, morrendo, acabou.
Se tivéssemos cuidado dele, nós não teríamos o que estamos tendo hoje.
Eu me lembro, quando era mais jovem, que eu chegava no alto sertão do meu Estado, no Município de
Piranhas e Pão de Açúcar, que eu olhava o caudaloso Rio São Francisco, tinha medo de olhar de cima para baixo.
Hoje você atravessa o rio São Francisco do Estado de Alagoas para Sergipe a pé. A pé, Pimentel. É lamentável,
mas é verdade, por quê? Porque não cuidaram dele, acabaram com ele, acabaram com as nascentes, acabaram com tudo e não há perspectiva de recomposição ou do renascimento do rio São Francisco. As barragens
que foram feitas no Rio São Francisco, não tiveram o menor compromisso com os que estavam se acabando,
barraram, produziram energia para servir o Brasil, muito bem. E qual foi o compromisso que ficou? Terra arrasada. Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu acho que o momento é exatamente de expectativa e
nos resta a esperança, porque esse País é grandioso. Esta Nação é uma das nações mais poderosas do mundo.
E que a gente, muitas vezes, não leva isso em consideração, porque nós vemos outras áreas do mundo e eu
vou dar, como exemplo, a viagem que eu fiz a Israel, nobre Senador Paim, eu fiquei encantado com o que eu
vi. A agricultura de Israel, que é uma agricultura feita por irrigação gota a gota. Produzem num Estado daquele tamanho com terras terríveis, cascalho e pedra, mas a produção agrícola deles abastece o mercado interno
de consumidores e tem uma pauta de exportação da ordem de US$5 a 10 bilhões. E nós temos a maior área
agricultável do mundo, o maior potencial de água doce do mundo!
Ontem eu fiquei estarrecido, quando eu vi os supermercados, os grandes frigoríficos de São Paulo recebendo carne da Europa. Carne bovina, como é que pode? Considerando que o País tem uma população de
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bovinos maior do que a população humana. Mas é aquela coisa, sai daqui para lá e de lá vem pra cá. É por isso
que o preço do quilo de carne hoje aqui no Brasil está custando um absurdo.
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Então. É exatamente
isso que esta Casa, ao invés de estar aqui com disputas políticas eleitoreiras, ao invés de estar aqui dizendo e
disputando cada hora a cada instante, nós não ouvimos aqui os grandes debates nacionais. Nós ouvimos aqui
uma picuinha política, porque nós não tratamos aqui dos grandes problemas desta Nação, nós não tratamos
aqui, Sr. Presidente, dos grandes projetos para dar dignidade à população brasileira. Não à população dos Estados mais ricos, mas à população como um todo. Você não pode, por exemplo, ter satisfação em viver num
País, quando você sabe que tem gente passando bem, comendo nos melhores restaurantes as melhores carnes
do mundo, mas tem outros catando lixo.
Há outras regiões, nobre Senador Paim, onde as pessoas ficam catando lixo ou pedindo um prato pelo
amor de Deus. Isto é triste para uma nação como esta, que poderia ser o celeiro de alimentos do mundo, desde
que as coisas fossem feitas com responsabilidade e com seriedade.
Nós vamos continuar pedindo daqui, da tribuna, porque é o que nos resta, e cobrando das autoridades
constituídas. Não precisamos mais... Eu vou dizer aqui o que eu sempre disse: eu nunca vim aqui para fazer um
pronunciamento político porque acho que isso não faz chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, isso só faz os
ânimos ficarem acirrados, só faz dividir as pessoas. O que nós precisamos, nesta Casa, que tem uma tradição
histórica... Por aqui passaram os maiores vultos desta Nação. Por aqui passaram os maiores homens públicos
deste País. Às vezes, sentíamos prazer em ouvir os debates no Senado Federal, uma Casa a que chegavam e
chegam as pessoas mais amadurecidas. Para nós, é um presente um jovem da qualidade daquele Senador que
ali está, que não tem a idade biológica que eu tenho, mas que tem uma inteligência extraordinária. É um grande representante do Estado do Amapá.
É por isso que tenho dito aqui que é preciso, nobre Senador Pimentel, que todos nós deixemos as diferenças político-partidárias para nossas regiões. O voto nós disputamos nos Estados. O voto nós disputamos
na nossa casa. Vimos para cá para trazer subsídios e informações e para dar informações ao Governo, para que
ele possa, na verdade, fazer uma política diferente, ouvindo as Casas do Congresso Nacional, e não apenas se
mantendo lá nos gabinetes do Poder Executivo e vindo aqui para nos empurrar algo goela abaixo, sem que,
muitas vezes, possamos modificar nada. É isto que precisamos rever: as ações que deverão ser desenvolvidas
por esta Casa do Congresso Nacional.
Por essas razões, nobre Senador Paim, eu quero dizer, para encerrar, que o Pacto Federativo é inadiável.
Não adianta mais vir com enrolação. Não adianta mais vir com promessa de que “vamos fazer, vamos fazer” sem
fazer nada. Teremos que fazê-lo, porque todos os Municípios brasileiros estão inadimplentes.
Outra coisa, por exemplo, por que eu sempre pugnei aqui, tendo, inclusive, apresentado um projeto,
que não teve sequer andamento... “Ah, você vai mexer com a Lei de Responsabilidade Fiscal!” Como vou mexer com a Lei de Responsabilidade Fiscal, se eu dizia, no meu projeto, que era preciso que o Governo flexibilizasse para os Municípios com população de até 50 mil habitantes os recursos alocados no Orçamento através
das emendas dos Parlamentares? Para acabar com essa hipocrisia, porque o Município que está inadimplente
hoje perde a chance de assinar o contrato. Amanhã, ele deixa de ser inadimplente; depois de amanhã, o INSS
o coloca como inadimplente, pelo o FGTS ou coisa que o valha. E, por conta disso, se coincidir de, na data da
inadimplência, ele ter que assinar o convênio, não assina.
Dou o exemplo do meu Estado. Só cito o meu Estado porque é o que eu conheço. O Estado de Alagoas
perde, por ano, mais de R$300 milhões de emendas de bancada, de projetos de governo. Por quê? Porque o
Município não tem como assinar os convênios. Isto é uma coisa estarrecedora!
Não mandam dinheiro para eles, cortam da arrecadação, mandam uma migalha...
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Na hora em que quer
fazer a festa num outro Estado grande, rico e poderoso, faz com o dinheiro do miserável, do pobre; com o dinheiro do Município de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Sergipe, do Amapá, de Rondônia, de Roraima. São esses Municípios que perdem. Por quê?
Tenho respeito pelo povo do Rio de Janeiro, mas, em algumas vezes, vi aqui os caras do Rio de Janeiro
reclamando. E, depois, quando fomos fazer um levantamento, é o Estado que recebeu maior investimento de
recursos do Governo Federal. Um volume assustador! Agora, gastaram errado. Está lá quebrado. O Governo
não tem dinheiro para nada. Não sou contra, mas não tem dinheiro para pagar uma pequena obra que está
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parado em um Município A, B ou C, uma escola, uma creche. Mas tem volume de recursos, milhões e milhões,
para fazer uma olimpíada, para fazer uma copa do mundo.
E eu hoje, Telmário, fiquei assustado quando ouvi uma informação de que o TJ do Esporte interditou o
Estádio de Futebol de Brasília, Mané Garrincha. Não pode haver mais partida de futebol aqui enquanto o estádio não for recuperado para dar segurança. Um bocado de baderneiros vão assistir às partidas de futebol. A
partida de futebol o cara vai porque gosta, mas vão baderneiros para, quando terminar, ou no meio da partida,
começar a brigar, trocar tapa, tiro, pancada, ferro, pau! E é por aí. E aí é preciso fazer investimento. Quanto foi
investido aqui no estádio de Brasília? Mais de R$1,5 bilhão. Dois anos depois, não serve para nada.
Outra coisa: aí, veio para cá um negócio de futebol, não sei de que, para o Rio de Janeiro. Não sei nem o
que foi naquela época. Fizeram a cidade e passaram um mês; depois de um mês, abandonaram. Está lá como
aqueles elefantes brancos.
Então, minha gente, esta Casa tem de olhar essas coisas. E acabar com a picuinha política, com divergências políticas: PT, PSDB, PMDB, PP. Não! Todos nós aqui temos representatividade política e eleitoral. Vamos fazer a política do nosso Estado. Eu faço política em Alagoas. Eu não trago de Alagoas para o plenário do Senado
Federal as divergências políticas que tenho. Não! Porque elas serão resolvidas lá.
E, em determinado momento – está aqui o Senador do PT – eu fiz uma observação no Governo. E o que
me disseram, Paim?
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Um dos mais importantes ministros da Presidenta Dilma, meu caro Telmário. Sabe o que ele me disse? “O senhor não traga a política
de Alagoas para aqui para dentro.”
O senhor está enganado. Estou dando uma sugestão, estou dando uma orientação. Permita-me dizer
isso, porque tenho mais tempo biológico e de política do que o senhor. O senhor não tem dez anos de vida
pública. Eu tenho 54 anos de vida pública. Eu tenho 54 anos de mandato, de vereador a Senador da República. Então, eu conheço a estrada. Eu tenho muitos quilômetros rodados no meu Estado. Por isso é que eu faço
política em Alagoas.
E vou dar um exemplo antes de dar o aparte a V. Exª.
Quando fui candidato ao Senado, em 2010, havia uma Senadora importante, que foi candidata à Presidenta da República, aliada e correligionária do meu querido Randolfe. Quem não conheceu Heloisa Helena,
Senadora nesta Casa e candidata a Presidenta da República? Fui para uma campanha para enfrentá-la. Ela tinha
62%; Renan Calheiros, 48%; e eu tinha 3% em agosto. Sabe o que aconteceu? Pelo meu trabalho, pela minha
coerência, pela minha trajetória política, fui o Senador mais votado da história política de Alagoas até hoje.
Nobres Senadores, exatamente por isso.
Por isso, não trago, Telmário, os problemas de Alagoas para cá.
Com muito prazer ouço V. Exª.
Sr. Presidente, desculpa por ter ultrapassado o tempo.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Senador Benedito de Lira, grande representante
de Alagoas. V. Exª raramente usa essa tribuna, mas V. Exª, como o Senador Pimentel que está aqui do meu lado,
quando vai à tribuna é porque entende que precisa dar um recado para a Nação brasileira e para o povo brasileiro. Eu tive a felicidade de, junto com V. Exª, Senador Pimentel que está aqui do meu lado, participar de várias
reuniões para decidir o encaminhamento, no colégio de líderes, para decidir o encaminhamento das votações
nesta Casa. V. Exª sempre teve esse olhar republicano, V. Exª sempre teve esse espírito de unidade e V. Exª teve
sempre, acima de tudo, o compromisso, a responsabilidade e a lealdade da verdade. Então, no pouco tempo
que estou nesta Casa, eu aprendi a admirá-lo, respeitá-lo e ouvi-lo. Imagina o povo de Alagoas que, há 50 anos,
aprova nas urnas o trabalho de V. Exª. Então, quero dizer que Alagoas sempre contribui com bons nomes para
esta Casa. V. Exª acaba de fazer uma fala de reflexão, uma fala que precisa ser ouvida. Lamentavelmente, hoje
já é quarta-feira, depois da Ordem do Dia, mas tenho certeza de que a maioria dos Senadores estão em seus
gabinetes ou em casa acompanhando o pronunciamento de V. Exª. Mais do que isso, o Brasil, neste momento, vai estar lhe ouvindo. Espero que a Voz do Brasil reproduza parte do seu discurso, porque ele toca a Nação
brasileira e faz um convite para superar as dificuldades. Quero parabenizar V. Exª.
O SR. RAIMUNDO LIRA (PMDB - PB) – Muito obrigado, nobre Senador Telmário. Eu me sinto lisonjeado
com a manifestação de V. Exª. É aquilo que V. Exª acabou de dizer: há mais de 50 anos o povo de Alagoas vota
comigo, mas não vota porque tenho os olhos azuis, não vota porque tenho porte de ator de cinema; vota pelo
trabalho, vota pelo compromisso, vota porque tenho feito um esforço muito grande para corresponder à lealdade do povo do meu Estado.
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Se tem alguém neste mundo que tenho compromisso fidedigno é com a população do Estado de Alagoas, que nunca me faltou nos momentos das minhas disputas eleitorais.
Ouço, com muito prazer, S. Exª o meu querido amigo Senador pelo belíssimo, maravilhoso e grandioso
Estado do Ceará, José Pimentel, com muito prazer.
O Sr. José Pimentel (Bloco Apoio Governo/PT - CE) – Senador Benedito de Lira, nosso amigo Bil. Eu quero começar registrando que o pronunciamento de V. Exª traz um retrato concreto da nossa região, a Região
Nordeste, de um povo trabalhador, que quando tem um mínimo de oportunidade, consegue gerar renda, sobreviver numa Região difícil e contribuir com o Estado nacional. Por isso, quero parabenizá-lo, não apenas por
ser Senador da República, mas por ser Senador do Nordeste e do Estado de Alagoas. Acompanho V. Exª desde
que quando era Deputado Federal. Chegamos juntos aqui, em 2011, e durante esse período em que tivemos
oportunidade de trabalhar juntos em comissões especiais, nas medidas provisórias, com toda a dificuldade
que ali acontece, nas comissões permanentes e neste plenário, eu quero dizer que pode ter Senador igual ao
Senhor, mas superior à sua dedicação ao Brasil e ao Nordeste não existe. Por isso, parabéns pelo seu trabalho.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Muito obrigado, é mais
bondade de V. Exª. Fomos companheiros e pugnamos pelo mesmo ideal. Eu agora, ao ver a Senadora Regina,
lembrei-me de uma coisa que não posso deixar de falar, que diz respeito ao Rio São Francisco. O Estado do Piauí,
todos nós sabemos, tem um Nordeste brabo; uma imensidão de terras maravilhosas, mas com dificuldades. O
Estado do Piauí, em função exatamente da irrigação, tornou-se um grande produtor de grãos, e, parece-me,
é hoje o terceiro produtor de castanha de caju do Brasil. O que é isso? Um projeto de Governo. Eu queria aqui
fazer um elogio ao Governador Wellington Dias, que fez isso, vai continuar fazendo, porque ele sabe que só
através desse trabalho ele pode dar dignidade ao povo do Piauí, e assim sucessivamente, Pimentel.
Eu quero fazer um apelo, Presidente, antes de encerrar, um apelo aos Senadores do Norte, aos Senadores do Nordeste, para que a gente possa se juntar, não para ir para confronto, mas para defender os interesses
dessas duas Regiões, que são as regiões mais pobres do Brasil. O Brasil não pode ser rico, não pode ser grande,
não pode ser poderoso, não pode ser a sexta economia do mundo se não tivermos essa responsabilidade e
esse entendimento, independentemente da maior ou menor faixa territorial.
Sr. Presidente, muito obrigado. Desculpe ter tomado mais tempo. Peço desculpas ao meu querido Senador Randolfe por ter invadido o tempo que ele tinha para se manifestar. Muito obrigado.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senador Benedito de Lira, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, um pronunciamento histórico para a Casa.
Eu vou votar dois requerimentos e, em seguida, o Senador Randolfe, como líder, usa a palavra.
Votação dos Requerimentos nº 420 e nº 424, de 2016, dos Senadores Paulo Bauer e Fátima Bezerra,
que solicitam, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa
para participar de missão oficial.
Os Srs. e Srªs Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
A Secretaria da Ata fará a devida individualização da tramitação das proposições.
Estão lidos os dois requerimentos.
Senador Randolfe Rodrigues com a palavra, pela liderança da Rede.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP. Como Líder. Sem revisão
do orador.) – Agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim, que preside esta sessão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
aqueles que nos assistem e os que nos ouvem pela Rádio e TV Senado. Sr. Presidente, de todas as instituições
brasileiras, talvez a pior para a nossa história e a mais duradoura seja a instituição da corrupção. O nosso organismo político tem sido, ao longo destes 500 anos de história, foco persistente em estado febril e foco de
infecção que tem origem crônica por dentro das estruturas do Estado brasileiro.
De fato, Sr. Presidente, foi sempre assim, continua sendo assim, mas, pela primeira vez, parece-me que não
será mais assim. Tudo isso graças ao mais retumbante, eficaz e inspirador movimento que tem surgido no País,
no sentido do combate à corrupção, que é a Operação Lava Jato. O abrangente trabalho de investigação que
a Força Tarefa do Ministério Público Federal, em Curitiba, e do próprio Juiz da 13ª Vara Criminal, realiza há dois
anos, desvendando as entranhas dos esquemas de corrupção, presentes na administração pública brasileira.
Esta Operação contraria, Sr. Presidente, uma velha tradição de uma justiça que se tinha por preconceito,
preconceito de classe, uma justiça que era tida por lenta, seletiva e improdutiva. Essa lógica desta justiça, na
13ª Vara Criminal de Curitiba, não tem se consumado. Esta Operação devolveu aos brasileiros a crença perdi-
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da nos tribunais e nos juízes: tinha-se uma máxima de que a justiça era só para os ricos, perdão, que a justiça
beneficiava os ricos e só era aplicada contra os pobres.
São os números, Sr. Presidente, da Lava Jato, em apenas dois anos de atuação, que impressionam os brasileiros mais descrentes. O que fez, até agora, a Operação Lava Jato? Os números são impressionantes. Apurou
o desvio de quase R$43 bilhões de corrupção, Sr. Presidente. Já identificou propinas no valor de R$6,4 bilhões,
além de estimar outros R$10 bilhões de subornos variados. A Operação Lava Jato já teve como resultado 108
pedidos de cooperação internacional com 36 países, muitos destes paraísos fiscais. O Ministério Público Federal, Sr. Presidente, já recuperou para o nosso País R$5,3 bilhões, R$5,3 bilhões de dinheiro do contribuinte
brasileiro já foram repatriados, quase R$659 milhões, enquanto outros R$2,4 bilhões estão bloqueados em
contas nacionais e estrangeiras e aguardam procedimentos para retornarem aos cofres do Estado brasileiro.
Já ocorreram mais de 1.200 procedimentos judiciais instaurados, gerando 608 buscas e apreensões, com
161 mandados de condução coercitiva cumpridos.
Na investigação, Sr. Presidente, foram formuladas 41 acusações criminais contra 207 pessoas. Nesse grupo, 160 pessoas acabaram presas, com 73 prisões preventivas decretadas, além de outras 87 prisões temporárias. Estão envolvidas nos processos da Operação Lava Jato dezesseis empresas, entre elas as nove maiores e
mais influentes empreiteiras do País. Quem poderia imaginar que o príncipe dos empreiteiros, da empreiteira
Odebrecht, poderia algum dia ir para a prisão. Já está há um ano em Curitiba.
Essa operação desvendou um esquema de cumpliciamento entre privado e público e demonstrou as
entranhas do funcionamento lastimável do sistema político brasileiro. Demonstrou como eram capturados
contratos superfaturados, que dilapidavam nossa principal empresa estatal, a Petrobras. Dos presos investigados, 105 já foram condenados, somando até hoje em penas 1.140 anos, 9 meses e 11 dias. Isso não tem precedente na história nacional.
Mas tudo isso, Sr. Presidente, só ocorreu devido e principalmente a 52 acordos de colaboração premiada
com corruptos que se arrependeram e passaram a colaborar com a Justiça e passaram a colaborar, dessa forma,
com o Estado brasileiro. Com outros cinco acordos de leniência firmados com as maiores empreiteiras do País, as
maiores construtoras e os principais executivos dessas construtoras, foi abalado por essa operação o centro do
poder político nacional, os principais partidos, o Parlamento. Todas as instituições estão no olho desse furacão.
É por isso, Sr. Presidente, dessa dimensão da Operação Lava Jato, é exatamente por isso, justamente por
isso, que nesta hora decisiva, em que o Brasil espera muito e cada vez mais da Operação Lava Jato, que surgem
comentários de todas as formas e ameaças à operação. A maior ameaça que existe à Operação Lava Jato não
ocorre como ocorreu contra a Operação Mãos Limpas, lá na Itália, onde ocorriam as ameaças contra os juízes
e contra os membros do Ministério Público. A principal ameaça, lamentavelmente, vem do Legislativo. São as
ameaças para alterar o instituto da colaboração premiada.
Sr. Presidente, ao contrário do que se diz, a colaboração premiada não é um instituto de estado de exceção, é um instituto do Estado democrático de direito. É óbvio que, no Estado democrático de direito, há o
princípio da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, que são princípios não somente do
Estado de direito moderno, mas são princípios de fundação do Estado de direito, presentes inclusive nos primeiros movimentos de democracia liberal existentes no mundo no século XVIII. É um princípio fundante dos
direitos humanos esses princípios que aqui citei.
Mas o Estado de direito também é alicerçado sobre outros princípios como é a nossa Constituição. É
também princípio do Estado de direito, na Administração Pública, não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeira quem rouba. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi Ulysses Guimarães, na promulgação da nossa
Constituição em 1988.
O que ocorre, Sr. Presidente, é que o principal instituto que alicerça a Operação Lava Jato, o da colaboração premiada, tem sido atacado de forma subterrânea, de forma envergonhada. Na verdade, se tramam mudanças na lei, a princípios de defender o Estado de direito e com o objetivo concreto de atingir o sucesso da
Operação Lava Jato e atingir a continuação e os passos futuros da operação. São gravações que revelam isso,
são movimentos, às claras, inclusive, no Parlamento que revelam isso, que revelam uma mobilização para que
o instituto da colaboração premiada, lamentavelmente, não triunfe, não continue alicerçando a maior operação da história do País de combate à corrupção.
Os inimigos da Operação Lava Jato se multiplicam na justa medida e na medida diretamente proporcional a que ela avança sobre a corrupção. A hostilidade a essa operação e ao instituto da colaboração premiada,
neste momento, eu me atrevo a dizer dessa tribuna, é uma hostilidade ao Brasil, é uma hostilidade às instituições do Estado democrático de direito, é uma hostilidade ao passo fundamental que nós devemos viver na
vida nacional, que é o passo do enfrentamento à corrupção. Não somente à corrupção pequena, àquela que
se dá, às vezes, corrompendo guarda de trânsito, mas à grande corrupção: à grande corrupção dos ladrões de
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colarinho branco, à grande corrupção que triunfou neste País durante 500 anos. Por isso, é graças a essa operação que nunca se recuperou tanto dinheiro em tão pouco tempo na história deste País, no decorrer de uma
investigação.
O instituto da colaboração premiada é um instituto que ocorre em todas as democracias sérias deste
mundo. Os países civilizados sustentam, estimulam a colaboração premiada, porque ela traz o criminoso de
volta ao Estado de direito. A ideia da colaboração premiada é tirar o criminoso do crime, dar uma oportunidade a ele de ressocialização e colocá-lo de volta ao Estado de direito, colaborando, contribuindo com a Justiça
para o desmantelamento da atuação de organizações criminosas.
A colaboração premiada surge em países como a Itália, Sr. Presidente, e Espanha, na década dos anos
1960-1970 do século passado. Surge como instituto para combater o terrorismo. Nos anos seguintes, a colaboração premiada evoluiu para o combate à corrupção como uma forma de atacar com vigor uma praga que
se espalha pelo Estado nacional, que ameaçava implodir a credibilidade dos governantes e a credibilidade da
política. E, Sr. Presidente, quando a credibilidade da política é abalada se estabelece o regime de exceção. A
política é o regime da democracia, então é indispensável o combate à corrupção como sustentáculo da defesa da democracia.
Nos Estados Unidos, Sr. Presidente, o trinômio simplicidade-celeridade-eficiência explica, em boa parte,
o respeito que a Justiça conquistou, uma fórmula que é a mesma que ocorre com a Operação Lava Jato.
Na Justiça americana, estimativas indicam que cerca de 90% das pessoas investigadas ou acusadas optam por se declararem culpadas, escapando de julgamentos e penas maiores pelo recurso da delação. É clássico, em qualquer julgamento nos Estados Unidos, antes, o réu declarar-se culpado ou inocente. Repito, 60% se
declaram culpados em função de quê? Em função de colaborarem com a Justiça a partir dali.
É um recurso – a colaboração premiada, Sr. Presidente – tão eficaz que, na Itália se estabeleceu um atenuante para criminosos de extorsão mediante sequestro sempre que sua colaboração premiada ajudasse a
vítima a readquirir a liberdade, sem o pagamento de resgate. Nesse caso, penas que poderiam ser de prisão
perpétua podem ser convertidas em penas de 12 a 20 anos de prisão.
Há um clássico caso na Itália, Sr. Presidente, do mafioso Tommaso Buscetta, que foi preso no Brasil em
1983, como um dos chefes mais importantes da Cosa Nostra siciliana. Extraditado para a Itália, Tommaso ajudou
a desmontar a máfia italiana colaborando com as investigações do Juiz Giovanni Falcone, uma versão italiana
de juiz decente e honesto. Sua delação, a delação de Tommaso, possibilitou que 475 mafiosos, na Itália, fossem
para o banco dos réus, dos quais 350 foram condenados pelo Juiz Giovanni Falcone. O chamado Maxiprocesso
da máfia produziu um total de 2.665 anos de cadeia – mais do que o dobro da Operação Lava Jato até agora
–– e outras 19 penas de prisão perpétua.
Esse episódio da realidade da Operação Mãos Limpas, na Itália, será discutido e debatido, essa experiência, aqui no Brasil, nos próximos dias 27, 28 e 29, por uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal. Essas instituições realizarão o Seminário
Internacional Brasil-Itália sob a experiência da Operação Lava Jato do Brasil e a experiência da Operação Mãos
Limpas lá na Itália. Nesse seminário se buscará, em especial, que não ocorra no Brasil o que, lamentavelmente,
após a Operação Mãos Limpas, ocorreu na Itália. Na Itália, após a Operação Mãos Limpas, ocorreu um retrocesso na legislação penal italiana por força e obra do Parlamento, que se viu atingido pelas investigações que
mostravam as relações dos membros da máfia siciliana com os membros da política italiana.
Isso o que ocorreu lá não pode ocorrer no Brasil. Aqui no Brasil nós temos de caminhar no sentido oposto, fortalecendo o instituto da colaboração premiada, por um lado, e avançando em aprovação, aqui no Parlamento, como por exemplo, de iniciativas das dez medidas propostas pelo Ministério Público.
Dentre elas, uma das que eu considero a principal de todas é a criminalização do caixa dois de campanha,
porque não basta, Senador Telmário, apenas acabar com o financiamento privado de campanhas. É fundamental, além do fim do financiamento privado de campanhas, criminalizar aquele que incorrer na pena, aquele que
subverter a lei, aquele que subverter a norma e insistir em receber financiamento de empresas em campanhas.
O conceito de colaboração premiada não é algo novo. Ela vem desde o governo do Presidente Fernando Collor, quando a Lei nº 8.072, de 1990, a chamada Lei dos Crimes Hediondos, permitiu a redução em 2/3
da pena de delatores que permitissem o desmantelamento, pela polícia, de quadrilhas engajadas em crimes
como tortura, tráfico de drogas e terrorismo.
Uma lei posterior, a Lei nº 8.137, beneficiou delatores de crimes contra o sistema financeiro e a ordem
tributária.
Em 1998, no governo Fernando Henrique, a Lei nº 9.613 estendeu a colaboração premiada ao combate
à lavagem de dinheiro e, no ano seguinte, a Lei nº 9.807 regulamentou a proteção a testemunhas que fizessem
a colaboração.
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Em 2006, no governo do Presidente Lula, foi assinada a Lei nº 11.343, ampliando os benefícios da colaboração contra o crime de tráfico de drogas.
A Presidente Dilma firmou a Lei nº 12.529, em 2011, ainda em seu primeiro mandato, e ali já se previa
a instituição do acordo de leniência para aceitar a delação, colaboração premiada nos crimes contra a ordem
econômica, especificamente nos arts. 86 e 87 da respectiva lei.
Portanto, Sr. Presidente, a colaboração premiada é um instituto legal na história do nosso direito que,
há pelo menos 20 anos, tem sido aperfeiçoada. Não pode ser aceito, Sr. Presidente, em um momento com esse
que se tenha ofensivas contra essa conquista do nosso Estado democrático de direito.
A colaboração premiada é uma conquista do aperfeiçoamento do nosso Direito Penal. Não é simplesmente a colaboração premiada, como alguns tentam aventar, um instituto da acusação. A colaboração premiada
é um instituto da defesa. Por meio dela, a pena pode ser reduzida e, em alguns casos, a pena pode, inclusive,
ser extinta.
Com a colaboração premiada é possível que aquele criminoso seja restaurado ao Estado de direito, saindo da condição de réu, saindo da condição de investigado para, diante da sua colaboração, passar a ser um
agente que colabora com o desmantelamento de organizações criminosas.
Não tem paralelo tentar assemelhar a colaboração premiada com delação, com delatores, com traidores.
Não tem paralelo, como já foi feito, comparar o colaborador, o delator a Joaquim Silvério dos Reis. A situação
é inversa a essa. No caso de Tiradentes e de Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, naquele caso específico e em
todos os casos assemelhados a este, é um canalha que delata os mocinhos aos bandidos.
Na colaboração premiada, aquele que colabora com a Justiça desmantela os bandidos para os mocinhos,
neste caso o Estado brasileiro.
Portanto, Sr. Presidente, eu vim aqui à tribuna para fazer esse testemunho e relatar a história deste instituto em nosso Direito Penal nos últimos 20 anos, em especial para destacar que este instituto não tem origem
em nosso País, este instituto tem origem em todas as nações democráticas que aperfeiçoaram o seu ordenamento jurídico penal. Este instituto é o principal alicerce responsável pelo sucesso da maior operação de combate à corrupção em nosso País.
Portanto, em um instituto deste, que aperfeiçoa nosso Estado de Direito, um instituto deste que melhora
a nossa democracia e que melhora o nosso sistema penal não pode, em nenhuma hipótese, ser aceita qualquer
tipo de ofensa, seja ofensa a detratar o instituto, seja ofensa a tentar modificá-lo por qualquer um dos projetos
que tramitam aqui no Congresso Nacional ou por qualquer iniciativa nesse sentido.
Ao invés de andarmos para trás, como foi feito na Itália pós Mãos Limpas, nós temos que andar para
frente, aperfeiçoando, garantindo a integridade do instituto da colaboração premiada e aprovando medidas...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – ...propostas pelo Ministério
Público, como é o caso das Dez Medidas de Combate à Corrupção.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senador Randolfe Rodrigues, que fez aqui uma exposição – e não que a Lava Jato precisasse –, mas ele fez uma beleza de exposição
em defesa da Lava Jato, que me permita, Senador Randolfe Rodrigues, assinar embaixo. Tudo que V. Exª falou
eu assino embaixo, e a constatação que eu digo: V. Exª nos representa.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Com a assinatura de V. Exª,
melhorou a qualidade do pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Por isso que você é primeiro no Congresso em Foco, com essa gentileza toda ainda.
Senador Telmário Mota, por favor, V. Exª tem o tempo necessário para o seu pronunciamento.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Paulo Paim, que ora preside esta sessão, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Senadora Regina,
que tanto orgulha a gente nesta Casa, e que bem representa o Estado do Piauí.
Sem nenhuma dúvida o Senador Randolfe discorreu agora sobre um assunto que domina as rodadas de
conversa em todo o Estado brasileiro, de ponta a ponta, e aqui ele fez uma memorável defesa de uma operação
do combate à corrupção que hoje já se tornou um patrimônio do povo brasileiro, e que, infelizmente, numa
conversa de um Senador daqui sobre o assunto da Lava Jato, nós ficamos sabendo que o impeachment tinha
o objetivo de tentar parar essa operação que tão bem está esclarecendo a sociedade brasileira.
Mas, Senador Paulo Paim, eu hoje estou aqui com uma pesquisa da CNT/MDA que acaba de sair, depois
de quase dois meses sem pesquisa. A avaliação positiva do Governo ilegítimo de Temer é de 11%. Imagine: as-
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sumiu aí com o silêncio da mídia, com o abraço do poder econômico, dos aglomerados financeiros, das grandes empresas, e ele ainda estar com uma aprovação de 11%. Imagine!
Pior do que isso, a ampla maioria da população, 54,8% consideram que o impeachment não produziu
qualquer efeito positivo sobre suas vidas. Além disso, 15% avaliam que a situação piorou depois do golpe.
Então, a gente vai vendo aqui que, por exemplo, 44,1% entende que o impeachment era para combater a
corrupção. E, de repente, o que se viu nas conversas, que foram vazadas na mídia, foi que o impeachment tinha
uma outra finalidade. E já o povo começa a ver; 37,3% diz que o impeachment foi uma tentativa de obstrução
da Operação Lava Jato.
Portanto, eles começam a apontar algumas pesquisas no sentido, já muito tímidas, mas trazendo à baila, trazendo ao conhecimento da população aquilo que a gente vê em toda a esquina, em todo lugar que nós
andamos, percorremos e que é notável nas conversas até de botequins.
Também quero aqui fazer um registro de que entrei no Conselho de Ética contra o Senador Romero Jucá
com uma representação do partido com relação à fala que ele fez. E o Senador João, Presidente da Comissão, o
arquivou. E hoje protocolamos recurso ao Conselho de Ética para que seja ouvida a Comissão como um todo.
Também entramos com uma denúncia contra o mesmo Senador por ter colocado na mídia, tentando denegrir
ou ofender a nossa imagem, a nossa reputação. Sempre é assim, as pessoas praticam seus delitos, seus erros,
e querem compensar agredindo aqueles que combatem as coisas erradas.
Mas, Sr. Presidente, o que verdadeiramente me traz a essa tribuna hoje, nesse finalzinho de tarde, uma
quarta-feira de muito trabalho nesta Casa – e quero aqui falar aos telespectadores da Tv Senado, ouvintes da
Rádio Senado – é que venho apresentar aos nobres Colegas um grande retrocesso nas políticas públicas do
Estado de Roraima em consequência de uma política empresarial de reestruturação na Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos que, de forma desastrosa, tenta implantar, a partir do dia 10 de janeiro, a extinção da Diretoria Regional dos Estados de Roraima, Acre, Amapá e Tocantins, numa total afronta à sociedade destes lugares,
que ficaram sem autonomia para planear e executar o melhoramento, conforme suas particularidades regionais.
Sr. Presidente, o Governo interino tenta, e aqui vou colocar, friso em particular o Estado de Roraima, que
me deu um voto de confiança para defender o povo daquela terra.
Apesar de todo carinho, apreço e respeito ao Estado do Amazonas, não podemos ficar subordinados –
administrativa, comercial e operacionalmente – a esse Estado. Querem fechar a agência de Correios e Telégrafos do Estado de Roraima para centralizá-la no Estado do Amazonas.
Esse fato é um grande retrocesso para toda a sociedade do meu Estado, em virtude de que desse estágio
é pela luta dos roraimenses, tínhamos conquistado a emancipação em 2007, para que pudéssemos ter autonomia e criar condições de integração, desenvolvimento e de inclusão social.
O fato de ser autônomo possibilitou o crescimento e a geração de emprego no meu Estado, a ampliação da rede de atendimento e de distribuição, com a presença em todos os municípios de Roraima, gerando
a fomentação da economia e a integração regional, além de incluir socialmente e economicamente o Estado
de Roraima, com sua tendência natural ao turismo e à produção rural, fruto desse trabalho que se consolidou
como uma alternativa de financiamento através do Banco Postal.
Senadores e Senadoras, o meu mandato foi construído dentro de uma ótica de lutar pelos menos favorecidos e de como buscar alternativas aos grandes e pequenos negócios que geram renda ao povo de Roraima.
Sendo assim, não posso admitir um fato desta relevância ser feito por uma empresa pública de credibilidade
junto à população de forma tecnocrata, sem observar a dinâmica e as particularidades de cada Estado e a implantação de um modelo, retrocedendo todas as conquistas anteriormente mencionadas.
Temos que avançar, o Brasil precisa de agentes públicos que compreendam essas necessidades regionais. A burocracia no formato simplista de custos leva-nos a um desastre social e econômico – não podemos
ficar omissos neste momento.
Dentro desta ótica da reestruturação, as agências serão fechadas em alguns municípios, gerando insatisfação da população, um forte clamor social de desassistência, fazendo impactos desnecessários, ainda suprimindo funções dos empregados, que terão que sair de seus municípios e se agregar a Boa Vista, resultando
numa desmotivação profissional e tirando os serviços básicos da população.
Atualmente, as Agências/Banco Postal ajudam nos pagamentos dos aposentados, produtores rurais, empresários e de toda a rede de integração e desenvolvimento da economia do meu Estado de Roraima.
Em consequência deste ataque frontal ao povo do Estado de Roraima, requeiro ao Senado Federal que
encaminhe um documento e solicite a imediata suspensão da reestruturação do ECT, em virtude de momentos políticos que estamos vivenciando e convoque – vamos convocar e estamos convocando, Sr. Presidente, já
foi feito hoje aqui uma solicitação, estamos convocando – uma audiência pública sobre o tema. E convidamos
as entidades dos trabalhadores, em especial, a ANATECT, Associação Nacional dos Trabalhadores dos Correios
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e a Direção da ECT, para que possamos avaliar e buscar a melhor forma de gestão e de empresas públicas que
atenda a todos os interesses da sociedade roraimense e do Brasil.
Portanto, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, mais uma atitude deste Governo ilegítimo, mais uma atitude, Senadora Regina, deste Governo golpista que prometeu... Aqui a gente vê os Senadores da Base deste
Governo falarem em desemprego; falam com demagogia; demagogia, porque o que se está vendo nessa atitude de fechar uma agência dos Correios no Estado de Roraima é gerar desemprego, tirar um serviço essencial.
Os Correios é uma conquista do povo de Roraima. É um retrocesso fechar a agência dos Correios no Estado de
Roraima, tirar de lá o status de uma diretoria regional, como querem fazer em Roraima, Amapá, Acre e Tocantins; é mais uma discriminação.
O Sr. Michel Temer, que não veio das urnas e, sim, do caminho torto ao ocupar a Presidência da República,
tem um olhar exclusivo para o Estado de São Paulo. Ele esquece que o Brasil é do Rio Grande do Sul ao Estado
de Roraima. Aliás, ele nunca por lá percorreu, não foram de lá os votos que o colocaram nessa localidade, porque ele não teve voto nenhum. Lá o próprio PMDB o traiu em Roraima. Então, ele não teve voto no Estado de
Roraima, porque o próprio PMDB não o acompanhou, se é que era o Partido que ele tinha lá.
Então, quero aqui dizer que nós estamos convocando uma audiência para debater esse assunto. É mais
uma grande discriminação do Governo interino, deste Governo provisório, deste Governo golpista, do seu
Michel Temer contra o povo de Roraima. Esse povo que, enganadamente, foi às ruas, que muitas vezes gritou
pelo impeachment achando que iria combater a corrupção e hoje estão aí as pessoas avaliando o Governo Temer como o mais corrupto dos governos anteriores. Esse já é o sentimento popular. Essa já é a fala que domina em todos os setores da sociedade. Sem nenhuma dúvida, Senador Paulo Paim, amadurece aqui, em tempo
recorde, a vontade do povo brasileiro e aquilo que V. Exª tem pedido nesta tribuna que se providencie o mais
rápido possível uma eleição direta.
Só assim nós vamos dar a legitimidade a um Presidente da República para, a partir daí, efetuar as mudanças que se fizerem necessárias para tirar o Brasil dessa crise econômica, hoje colocada pela crise moral, pela
crise política, implantada sobretudo por muitos políticos oportunistas, por muitos políticos que usufruíram do
Governo do PT e foram responsáveis por alguns erros e acertos, mas que hoje estão pulando ou pularam fora
do Governo da Presidente Dilma, sem nenhuma dúvida aproveitando essa situação que, naturalmente, não
mudou em absolutamente nada. Em nada, porque o Sr. Michel Temer não tem a sensibilidade do povo, não
tem o diálogo com a população, não conversou com as classes representativas da sociedade brasileira, como
o Senador Paim faz todos os dias.
Então, esse eco, esse grito da população brasileira, principalmente dos mais humildes, dos excluídos, o
governo ilegítimo, golpista, provisório do Sr. Michel Temer não conhece. Ele conhece o grito dos oportunistas.
Ele conhece o grito daqueles que são eleitos para legislar e querem governar. Ele conhece o grito daqueles
que estão se escondendo no poder para não serem presos pela Lava Jato. Ele conhece o grito do Cunha. Ele
conhece o grito daqueles que estão até o pescoço, e outros até o bigode, envolvidos em corrupção. Esse é o
grito que os ouvidos do Sr. Michel Temer ouvem todos os dias. Mas o grito daquela senhora que precisa de
dinheiro para pegar ônibus, daquele que precisa de recurso para comprar remédio, daquele que está desempregado, daquele que precisa do financiamento para produzir – porque, quando o interior não planta, a cidade
não janta –, esse grito não chega aos ouvidos do Sr. Michel Temer.
Portanto, eu queria aqui fazer esse registro. Vou lutar contra essa grande injustiça, esse grande retrocesso do governo provisório de tentar fechar a agência regional dos Correios e Telégrafos do Estado de Roraima.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Grande Telmário Mota, brilhante como
sempre, meus cumprimentos pelo pronunciamento!
Agora, falará mais um Líder. Falará o Senador do PRB do Rio de Janeiro, Eduardo Lopes, que, hoje pela
manhã, leu o relatório do projeto do Senador Acir Gurgacz, que aqui, à tarde, reafirmou sua defesa. Ficou claro
que o projeto não traz nenhum prejuízo para os trabalhadores, mas mais uma garantia. Por isso, eu votei com
V. Exª, com o Senador Crivella e com o Senador Acir Gurgacz.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco Moderador/PRB - RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Agradeço,
Presidente Paulo Paim, que comanda agora os trabalhos, pelo apoio e por também ter reconhecido que o projeto não trará nenhum prejuízo para o trabalhador. Por isso, nós fomos a favor do projeto.
Mas quero agora cumprimentar todos...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Foi aprovado praticamente por unanimidade.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco Moderador/PRB - RJ) – Praticamente por unanimidade, e só não pela
questão de quem se absteve, pois voto contra realmente não houve.
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Então, agradeço mais uma vez.
Mas quero cumprimentar as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores aqui presentes, como também aqueles
que nos acompanham pela tevê, pela internet, pela rádio.
E hoje quero manifestar minha satisfação de retornar a esta Casa, após pouco mais de dois anos desde
meu último exercício no mandato de Senador.
É com muito prazer que reencontro aqui colegas e que volto a conviver neste ambiente estimulante, que
é o Senado Federal, cujo papel central na vida democrática do País é hoje, mais do que nunca, importante não
somente realçar, como também ressaltar, reconhecer e também defender.
O País que havia em 2012, quando assumi o mandato pela primeira vez, era diferente do que temos hoje.
A inflexão ocorrida em 2013, amplificada pelas eleições de 2014, legou-nos um Brasil diferente.
Não temos outra opção a não ser levar isso em conta e lidar com as consequências e os efeitos dessas
mudanças, ao mesmo tempo em que tentamos entender as suas causas e procuramos encontrar os meios para
fazer nosso País retomar o curso do desenvolvimento.
Dito isso, Sr. Presidente, quero afirmar que reassumo com as mesmas crenças que me moviam há quatro
anos, fiel aos mesmos princípios e compromissos que meu Partido Republicano Brasileiro, o PRB, representa,
assim como o nosso Senador Marcelo Crivella, hoje licenciado para se dedicar ao povo do Rio de Janeiro, para
se dedicar hoje à sua pré-campanha à prefeitura. O Senador Marcelo Crivella também soube defender nesta
Casa, com muito brilho e competência, esses valores e esses princípios.
Reassumo o mandato aqui, no Senado, mantendo, então, esse compromisso e mantendo os nossos objetivos, como aconteceu em 2012.
O País é outro, mas, mais do que nunca, necessitamos de princípios fortes, de compromissos firmes, de
integridade e de fidelidade aos valores que defendemos em nossa atuação pública. É com esse espírito, senhoras e senhores, que volto a esta Casa.
Como em 2012, quero aqui reafirmar também o meu compromisso com o Estado do Rio de Janeiro, cujos
interesses defenderei incansavelmente, sempre me colocando à disposição de todos os cidadãos fluminenses.
Meu gabinete continuará aberto à interlocução com todos os agentes interessados no desenvolvimento do
nosso Rio de Janeiro, em consonância com os grandes objetivos nacionais.
Pretendo, igualmente, retomar a busca pela aprovação de vários projetos de minha autoria em tramitação no Senado, como, por exemplo, a Proposta de Emenda à Constituição n° 23, de 2012, que institui o regime
especial de pagamento de precatórios para priorizar as pessoas com deficiência e as mulheres pobres responsáveis por famílias, ou seja, aquelas que são arrimo de família.
Registro, neste momento, a aprovação na noite de ontem da PEC 159, de 2015, que, entre outras providências, estabeleceu essa prioridade de pagamento de precatórios às pessoas com deficiência, algo que propus há três anos.
Urge agora que estendamos essa prioridade às mulheres pobres que sejam arrimo de família. Nesse sentido, apelo ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o nobre Senador José Maranhão, que designe
relator para a matéria.
Retornando ao tema do meu pronunciamento, também buscarei a aprovação do Projeto de Lei nº 81, de
2012, cuja relatoria foi confiada ao Senador Lindbergh Farias, que estende aos portadores de doenças graves
ou incapacitantes o benefício do passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual, algo que o Congresso Nacional já assegurou às pessoas portadoras de deficiência.
Da mesma forma, Sr. Presidente, caro colega que reencontro aqui também, Senador Eduardo Amorim, lá
do nosso querido Sergipe, quero o mesmo empenho e, com o mesmo empenho, comprometo-me também a
dar continuidade às propostas e aos projetos deixados pelo Senador Marcelo Crivella nesta Casa. Reitero, enfim,
o meu compromisso com os princípios e valores defendidos pelo meu Partido, o PRB, da mesma forma que fiz
no passado, tanto aqui, no Senado Federal, quanto na minha passagem como Ministro da Pesca e Aquicultura.
Ao concluir, agradeço primeiramente a Deus, pela oportunidade de me confiar esta missão tão importante de representar o Estado do Rio de Janeiro e de fazer parte do Senado Federal. Também agradeço ao povo
do meu Estado do Rio de Janeiro, um povo generoso, trabalhador e hospitaleiro.
Também registro que sinto a grande responsabilidade de não apenas assumir o mandato de Senador da
República, mas também de fazê-lo em substituição a esse homem público exemplar, por quem tenho a mais
alta admiração, que é o nosso Senador Marcelo Crivella. A ele desejo todo o sucesso na empreitada que se inicia agora, licenciando-se do Senado.
Agradeço, claro, ao meu Partido, o PRB, o qual tenho a honra de presidir neste momento, em substituição
ao Dr. Marcos Pereira, que agora é o nosso Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que, ao assumir
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o Ministério, se licenciou da presidência nacional do Partido. Eu assumi, de forma interina, a presidência nacional do PRB, acumulando também a presidência estadual, no Rio de Janeiro, do PRB.
Então, agradeço ao Partido. Quero que o nosso sempre Presidente Dr. Marcos Pereira, hoje Ministro, também tenha êxito e muito sucesso, dos quais não tenho dúvida, dada a sua capacidade, dada a sua condição
intelectual, e não só isso, mas a sua grande capacidade de articulação, de ouvir, de conversar com os setores.
Eu desejo sucesso ao nosso Ministro, que agora está à frente do MDIC.
Por fim e não menos importante, quero também deixar aqui o meu agradecimento, de coração, a toda
a minha família, em especial à minha esposa, Rosana, fiel companheira há 33 anos – completamos este ano
30 anos de casamento, mais 3 anos de namoro e noivado. Há 33 anos essa mulher companheira, guerreira, a
quem chamo de copiloto, está ao meu lado. O que essa mulher já viajou comigo! O que a minha esposa tem de
quilômetros rodados junto comigo, ali no carro, atenta. Por isso é que eu a chamo de copiloto, porque ela não
cochila; ela fica atenta, alertando para os perigos. Também agradeço aos meus filhos, Cauê e Ainuã, também
parceiros na vida. Agradeço pela compreensão, porque o trabalho que exige de nós tanta dedicação, tantas
viagens, faz com que muitas vezes fiquemos até semanas sem nos vermos pessoalmente, mas sempre quando
nos vemos, há um carinho, um amor que vem de uma família bem alicerçada, bem estruturada. Então, agradeço
à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais também, que estão me acompanhando agora.
E termino, é claro, agradecendo também, mais uma vez, ao nosso Deus, porque iniciei a minha vida pregando o Evangelho por muitos anos. Continuo servindo agora e quero continuar servindo a Deus no meu trabalho à frente do Senado, como Senador, certamente crendo que Ele é que me capacita, me sustenta e me dá
forças nas horas mais difíceis, nas horas em que mais preciso.
Então, agradeço a todos. É com prazer, com alegria, Presidente, Senador Paim, que reassumo aqui os trabalhos como Senador, na plenitude da sua importância, na plenitude da sua responsabilidade.
E eu quero dizer: Rio de Janeiro, conte comigo! Brasil, conte comigo!
Um abraço a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senador Eduardo Lopes,
seja bem-vindo. V. Exª, que fez um belo trabalho como Ministro, vai dar continuidade ao seu excelente trabalho, agora atuando como Senador.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco Moderador/PRB - RJ) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Parabéns a você e a sua família, à qual você,
de forma muito carinhosa, referiu-se, relatando fatos das caminhadas, das viagens, enfim, da luta do dia a dia.
Meus cumprimentos a todos.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco Moderador/PRB - RJ) – Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senadora Regina Sousa, que está aguardando desde as 14h.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Apoio Governo/PT - PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado,
hoje vim aqui para homenagear uma mulher, Nise da Silveira. Acho que pouca gente ouviu falar dessa mulher.
Ando pesquisando a vida das mulheres que fizeram história para mostrar que mulher pode, que mulher
sabe, porque estamos vivendo um momento muito difícil na vida das mulheres deste País.
Antes de falar de Nise, quero falar de uma mulher também valente, que a gente chama de Coração Valente, a Presidenta Dilma, que está afastada da Presidência, que foi afastada e que está passando por constrangimentos que ela não merece.
E quero, aqui, fazer esta denúncia. Quando é o site de esquerda que anuncia, até ficamos cautelosos e
nem anunciam, mas, agora, os próprios jornais acreditados, como Folha, como O Estadão, estão também divulgando essas coisas. Então, veja bem: primeiro, foi a barreira inquisitória. Quando íamos visitá-la, passávamos por
um interrogatório, demorava 10, 15 minutos, e isso foi testemunhado aqui pelo Presidente e Vice-Presidente
do Senado. Isso passou e, agora, passamos mais rápido, só nos identificamos e pronto. Depois, vem a história
do avião, proíbe o avião para a Presidenta viajar. Depois, chegam ao ridículo de falar da comida, inclusive de
cortar o cartão corporativo, para ficar sem dinheiro para comprar comida e, depois divulgam o quanto gastam
com comida, como se fosse só ela a comer naquele Palácio, lá, há um batalhão de gente, aquilo é uma imensidão, há bichos para cuidar, jardins, há um monte de gente que mora ali. Então, a despesa de alimentação é alta.
Agora, tiraram o clipe de notícia, aquele caderninho de notícia que ia para a Presidenta foi tirado. E, agora, vem
uma notícia que me deixa mais estarrecida: quando ela foi para lá, escolheu 15 pessoas, servidores públicos,
para serem assessores, um direito que foi dado a ela. Pois agora está dito aí, parece-me que foi em O Estadão,
que ele vai trocar esses 15, porque está precisando deles, porque o Presidente interino está precisando dessas
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pessoas e vai botar lá pessoas da sua confiança. Vai botar lá carcereiros, só pode. Acho que precisa ser denunciado isso, ninguém pode aceitar uma coisa dessa.
Então, acho que é um constrangimento. Vai virar a Torre de Londres, como foi dito aqui, vão para lá para
espioná-la, fazê-la sofrer para ver se ela renuncia. Será que é esse o objetivo? Não podemos aceitar uma coisa
dessa, não dá para aceitar isso. Daqui a pouco, vão mandar cortar o oxigênio dela, só falta isso.
E quero voltar também à questão do estupro. Hoje, se você abrir os sites, quase todos que abri há um
caso, porque banalizou o estupro neste País. No meu Estado, aconteceu de novo o estupro coletivo. Aqui, em
Brasília, também aconteceu ontem. A moda, agora, é dopar as meninas, uma menina de 11 anos, aqui, em Brasília, no meu Estado, foi de 14 anos. Precisamos tomar providência.
Naquele dia em que estávamos aqui querendo falar, no dia em que estávamos sentindo na alma a dor
das pessoas que foram estupradas no Rio de Janeiro e no Piauí, queríamos entrar só com uma faixa aqui e não
nos foi permitido. Havia Senador dizendo que íamos usar megafone. Não, temos uma tribuna, para que usar
megafone aqui dentro? Andávamos nos corredores, fizemos uma caminhada, as Senadoras, as Deputadas, fazendo uma caminhada contra a cultura do estupro, e não nos foi permitido fazer aqui, no Senado. Então, é a
prova de quanto o lugar da mulher ainda está restrito porque este Senado não podia fazer aquilo, esperávamos acolhimento naquele momento de grito de alerta que estávamos dando para a sociedade, esperávamos
acolhimento. Mas não é de se estranhar porque este Senado tem mais de 50 anos e, agora, que veio ter um
banheiro para as mulheres, porque não se pensou este espaço para as mulheres. Então, quero aqui também
fazer esta denúncia.
Hoje, li matérias estarrecedoras. De 2011 a 2015, morreram 226 mulheres vítimas de estupro. Mas não
foi só esta quantidade, foram 87 mil casos de estupro e de abuso, as mortes foram 226, e o que é mais grave,
mais da metade, meninas de menos de 19 anos.
Isso é grave, muito grave. Está virando uma cultura o estupro no nosso País e a gente precisa cuidar disso.
Esse assunto não pode ser pauta feminina, tem que ser pauta de homens e mulheres. Senadores e Senadoras
têm que se preocupar com isso, têm que debater isso.
Eu passo, então, à homenagem à Nise da Silveira, uma psiquiatra alagoana que conseguiu enxergar a
riqueza dos seres humanos marginalizados por serem considerados loucos. Foi uma pioneira. Ainda na graduação, ela escreveu ensaios sobre a criminalização da mulher.
Ela se formou em 1926, na Bahia. De 157 formandos, ela era a única mulher. Para ver o pioneirismo da
Dra Nise. Ela rebelou-se contra a forma de tratamento dos chamados loucos, que era o choque para ajustar as
pessoas. Ela queria um tratamento humanizado, ela usava arte para reabilitar os pacientes.
Os ensinamentos de Nise nos falam de uma atualidade que se repete a cada vez que a loucura é estigmatizada e polarizada. Nise agigantou a humanidade ao cuidar de brasileiros rejeitados pelo sistema e isolados do convívio. Esquizofrênicos, marginalizados e esquecidos puderam ser autores de obras que hoje estão
expostas em museus brasileiros, como o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. Tem várias
obras de pessoas com quem ela trabalhou. A arte marcou o renascimento daquelas pessoas para a sociedade.
A vida de Nise nos comove e mobiliza. Ela merece o nosso respeito, admiração, pois tratou a loucura com
carinho, fazendo dela um motor de vida. Descobrir a história de Nise é encontrar um pouco de nós mesmos
nos momentos em que parecemos não caber em nossa própria existência.
Foi ela quem deu voz à loucura. Em uma época em que ainda vivíamos os manicômios e o silenciamento dos loucos, Nise transformou o Hospital Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, em uma experiência de reconhecimento do engenho interior que é a loucura, conforme explicou à Revista Cult o psicanalista Christian
Dunker, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Nise dizia que um pouco de loucura é importante para cada um e cada uma de nós. Ela dizia que ninguém precisa se curar além da conta, que gente curada demais é gente chata e que todo mundo tem um pouco
de loucura. Tem até um ditado que diz que, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Ela dizia: “vivam
a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda”. E se alegrava ao dizer que, felizmente, nunca conviveu com pessoas muito ajuizadas.
Nise foi presa política de 1934 a 1936, durante o Estado Novo, acusada de envolvimento com o comunismo. Ela foi denunciada por uma colega de trabalho, que era enfermeira. No presídio Frei Caneca, ela dividiu
cela com Olga Benário, a militante comunista alemã que, na época, era casada com Luiz Carlos Prestes.
Na prisão, Nise também conviveu com o grande escritor Graciliano Ramos, que a cita em seu livro Memórias do Cárcere. Ele diz sobre Nise: “lamentei ver a minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do
hospital, dos seus queridos loucos. Sabia-a culta e boa. Rachel de Queiroz me afirmara a grandeza moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como a escusar-se de tomar espaço”.
Foi Nise que implementou a terapia ocupacional nos manicômios.
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Em 1944, a médica passou a trabalhar no Hospital Pedro II, antigo Centro Psiquiátrico Nacional, no Rio
de Janeiro. Ela se recusou a seguir o tratamento da época, que incluía choque elétrico, camisa de força e isolamento. Ao dizer “não”, foi transferida, como “punição”, para o Setor de Terapia Ocupacional do Pedro II, um
espaço desprestigiado na época.
Porém, essa transferência foi fundamental para a revolução que Nise provocaria na psiquiatria: foi nesse
setor do hospital que ela implementou junto com o psiquiatra Fábio Sodré, a Terapia Ocupacional no tratamento psiquiátrico, usando a arte para tratar problemas graves de saúde mental.
Nise também introduziu gatos e cachorros na rotina dos psicóticos, encorajando os pacientes a conviverem com os animais, e o resultado foi uma admirável promoção de afetividade com os bichinhos.
Ela revelou as emoções dos esquizofrênicos mostrando que o mundo interno do esquizofrênico, considerado inatingível até então, poderia ser acessado, revelando as emoções desses pacientes por meio das artes plásticas. Nise questionou os manicômios mostrando que havia uma confusão entre hospital psiquiátrico
e cárcere, com os pacientes tratados como presos e fundou, em 1956 a Casa das Palmeiras, um lugar para o
convívio afetivo e estímulo à criatividade dos psiquiátricos. A clínica ainda funciona em regime aberto, sem
fins lucrativos, à base de doações.
Nise apontou falhas na psiquiatria, contestou práticas e demonstrou soluções, dando novos contornos
e sentidos aos tratamentos e às relações entre psiquiatras, e pacientes. Em seus 94 anos de vida, a alagoana
publicou dez livros e escreveu uma série de artigos científicos.
Mais do que atual: Nise é urgente para a sociedade brasileira de psiquiatria.
Eu quero só recomendar também, eu li um texto na rede, de um rapaz chamado Mateus, que ele, na sua
residência, no primeiro contato com hospital, narra uma situação muito parecida ainda com o que se vê, com
o que Nise contestou: ainda hoje o tratamento é desumano nos hospitais psiquiátricos.
Quem quiser conhecer Nise da Silveira sem ler a sua biografia, tem um filme chamado Nise – O coração
da loucura, com Glória Pires no papel de Nise. É um filme que está em cartaz, é importante, principalmente
médicos, psiquiatras assistirem a esse filme, para ver se se humaniza mais o tratamento dos chamados loucos.
O Mateus, no artigo dele, diz que no primeiro contato dele com os doentes mentais, a maioria eram as
pessoas mais lúcidas com quem ele já conversou. Porque as pessoas foram falando e ele foi anotando, então
é um artigo também interessante.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Romero Jucá (PMDB - RR) – Senadora Regina, me permita um minuto, eu vou ter que sair...
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Apoio Governo/PT - PI) – Pois não, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Eu queria pedir ao Presidente Paulo Paim que pedisse para registrar
na ata o meu voto “sim” na única votação nominal que teve, de autoridade, porque eu estava numa reunião
fora, para que ele não possa ficar ausente desse registro. Queria pedir a V. Exª que pudesse considerar meu
voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem. Senador Romero Jucá, constará então o seu pedido.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Quero saudar a Senadora Regina também pelo discurso que faz,
porque este é um assunto extremamente importante para o País, é um assunto muito debatido, é um assunto
que não está resolvido ainda no nosso Brasil e, sem dúvida nenhuma, merece uma atenção do Poder Público.
Eu quero aqui registrar também a importância do discurso. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Apoio Governo/PT - PI) – Obrigada, Senador, e obrigada, Presidente, eu
concluí as minhas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Essa foi a Senadora Regina Sousa, faz
um belo pronunciamento e foi aparteada pelo Senador Romero Jucá.
Agora é o Senador Eduardo Amorim, que falará como Líder.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco Moderador/PSC - SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, estamos no início desta noite de quarta-feira, aqui no Senado, há
alguns Senadores ainda presentes no plenário, Senador Raupp, demais servidores, Sr. Presidente, o Prefeito Zé
Erinaldo, da cidade de Frei Paulo, lá em Sergipe estava aqui até há poucos minutos, o Prefeito Marival, da cidade de Simão Dias – são Prefeitos muito bem avaliados pelos seus munícipes pela forma responsável, coerente
e moderna com que conduzem os seus respectivos Municípios - , Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, expectadores da TV Senado, todos os que nos acompanham pelas redes sociais.
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Sr. Presidente, o que me traz hoje, esta noite, a esta tribuna é um grave acidente ocorrido, na última sexta-feira, em nossa cidade, em um shopping, culminando com a morte de uma jovem de 21 anos.
Sr. Presidente, não bastasse a tragédia de uma estrutura metálica ter caído de uma torre de 20 metros
sobre a jovem Cláudia Ticiane Freire dos Santos, que trabalhava em uma loja do shopping e que estava em seu
horário de lanche, o fato trouxe à tona e expôs um outro drama que o povo sergipano, infelizmente, vive e
convive. Falo dos transplantes, ou melhor, da falta deles, Sr. Presidente. Porque, há mais de 5 anos, no meu Estado, não se faz um transplante renal nem cardíaco. O que é muito triste. Olhem que Sergipe foi pioneiro, no
Norte e no Nordeste brasileiros. Lembro-me muito bem disso. Era estudante de Medicina quando foram feitos
os primeiros transplantes. Primeiro transplante pelo amigo, grande cirurgião e grande professor, Dr. José Teles
de Mendonça, primeiro transplante cardíaco, e o primeiro transplante renal pelo também professor, que já nos
deixou, Fernando Maynard, irmão da ex–Desembargadora Marilza Maynard. Foram os primeiros transplantes
realizados em Sergipe. Foram transplantes vitoriosos que devolveram, com certeza, a dignidade, que abriram,
dali para a frente, o caminho e a esperança de muitos sergipanos.
Apesar de toda a dor pela perda da filha, os pais de Cláudia doaram os seus órgãos. Lamentavelmente,
temos conhecimento de que o transplante não chegou a ser feito por causa da falta de estrutura hospitalar de
nosso Estado, salvo o transplante de córnea. É revoltante, Sr. Presidente, ver a forma como o Governo de Sergipe, o Governo que lá está – o desgoverno –, conduz com total e absoluto descaso um dos setores primordiais
da saúde pública, aquele que devolve a dignidade, àquele tão necessitado para a manutenção da vida.
Sr. Presidente, colegas Senadores, no nosso Estado – que como já disse foi o pioneiro dos transplantes
no Norte e Nordeste brasileiros – não se faz um transplante há muito tempo devido à falta de investimentos,
à falta de estrutura na área, desde a captação dos órgãos até o transplante propriamente dito. Os pacientes
sergipanos, hoje, padecem, sofrem, pela falta desse atendimento. Muitos morrem e outros perdem a chance
de voltar a ter uma vida muito mais digna.
E tudo isso, insisto em dizer, pela omissão, pelo descaso do governo que lá está. Quanta maldade, quanta perversidade, quanto descaso! É revoltante, Sr. Presidente, ver a omissão, todo esse descaso e, porque não
dizer, a perversidade e a maldade daquele governo.
Como é possível tratar a saúde pública, fator tão determinante entre a vida e a morte de mais de 80%
da população sergipana, que é SUS dependente, não tem outro plano de saúde. O único plano de saúde que
80% dos sergipanos têm é o SUS, Sr. Presidente, que, se funciona mal, com certeza, significa a diferença entre
estar vivo ou não para muitos sergipanos, com tamanha de humanidade, com tamanha falta de respeito ao
povo sergipano.
O governo de Sergipe criou a Fundação Hospitalar de Saúde em 2008, a qual foi instituída em novembro
de 2009, para ser responsável pelo gerenciamento de diversos hospitais regionais e do Hospital de Urgência
do Estado, unidades de pronto atendimento, além de um serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU.
Hoje, essa fundação está completamente falida. Os seus fornecedores estão em desespero – alguns até já
cometeram suicídio recentemente em meu Estado – porque o Estado compra, mas não paga. Comete o calote.
Estive recentemente visitando o Tribunal de Contas para pedir mais informações sobre a situação da Fundação Hospitalar de Saúde do nosso Estado. Todo o patrimônio da Secretaria de Saúde foi entregue à Fundação
Hospitalar de Saúde. E lá mais de seis mil são funcionários, pessoas admitidas por concurso público, correm o
risco de perderem os seus empregos, o seu sustento, por conta da falência da Fundação Hospitalar.
A saúde pública de Sergipe não tem como sobreviver sem esses funcionários, sem esses abnegados. Mas,
por conta do descaso do Governo do Estado, todos nós corremos risco. Não só aqueles que são empregados,
mas sobretudo aqueles que, mais do que nunca, precisam ter essas unidades hospitalares funcionando e funcionando muito bem, o que não é o caso em Estado.
Entretanto, Sr. Presidente, Senador Valdir Raupp, o mesmo governo que a criou e seus sucessores, que a
envolveram em dívidas impagáveis, que, segundo o Tribunal de Conas, passam da casa dos R$ 300 milhões, a
deixaram com imensas dificuldades.
A Fundação Hospitalar tem em seus quadros mais de 6 mil funcionários, sendo mais de 2 mil contratados,
terceirizados, distribuídos por diversas unidades. São servidores que, como eu já disse, concursados, e que, caso
a fundação seja extinta, não se sabe como serão absorvidos, se é que poderão ser absorvidos.
Sr. Presidente, o que percebemos com muita tristeza é que paramos no tempo, ou melhor regredimos,
retroagimos. Para quem necessita de tratamento médico, o diagnóstico e o tratamento são fatores decisivos,
Sr. Presidente. E o limiar entre a saúde e a doença; entre a vida e a morte é muito estreito, é muito tênue.
E é isso, Sr. Presidente, que acontece com quem necessita de transplante no nosso Estado. Para esses
pacientes, a chance de sobrevida está entre 600 e 2.000 km. Falam de buscar um transplante em Recife, em
São Paulo ou até em Santa Catarina, Senador. Estados para onde a Secretaria de Estado da Saúde encaminha
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os pacientes do Sistema Único de Saúde para realizar os devidos transplantes, um verdadeiro absurdo. Volto a
dizer: profissionais preparados, qualificados Sergipe tem. Fomos os pioneiros, Sr. Presidente. Por essa omissão,
esses profissionais não são utilizados. Cito, mais uma vez, o nome do Professor Dr. José Teles de Mendonça e
dos cirurgiões cardíacos Dr. Marcos Ramos e Dr. Roberto Cardoso. Cito também, com muita honra, o do abnegado Professor Ricardo Bragança, só para citar alguns nomes de alguns soldados da saúde pública do nosso
Estado, mas soldados sem armas, soldados sem condições de trabalhar.
Estima-se que, em Sergipe, mais de mil pessoas estejam na fila para um transplante renal. Para o transplante de córnea, Sr. Presidente, são centenas de pessoas que nutrem a expectativa de que o Governo do Estado mude e consiga voltar a realizar esses procedimentos.
Para os transplantes de outros órgãos, não existe nem lista, Sr. Presidente, já que os procedimentos não
são feitos há muitos anos.
Aqui, Sr. Presidente, gostaria de pedir à Secretária de Estado da Saúde, a competente, a capaz Maria da
Conceição Mendonça Costa, que assumiu recentemente a Secretaria, uma técnica bem conceituada e conhecedora das políticas públicas, que olhe para o sofrimento que vem sendo imposto, de maneira arbitrária, ao povo
sergipano, um povo SUS dependente, cujo direito à saúde, previsto na nossa Constituição no seu art. 196, que
é obrigação do Estado, mas lhes vêm com certeza sendo negado, o que é um absurdo, faltando efetividade na
nossa Constituição, e o povo vem sendo enganado.
De acordo com Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), o correto seria que, em cada Estado da Federação, fossem realizados os transplantes de órgãos e de tecidos. Entretanto, essa recomendação
não é seguida – e no meu Estado, como eu já disse, não é seguida há muito tempo.
Sabemos da rotina de dificuldades enfrentada pelas equipes médicas do País para viabilizar o transporte
aéreo de órgãos e tecidos doados para salvar vida de pessoas que aguardam na fila de transplantes.
Gostaria, Senador Raupp, de louvar a iniciativa do Presidente Michel Temer, ao assinar um decreto, Senador Paim, que determina à Aeronáutica que haja permanentemente um avião no solo à disposição, Senador
Raupp, para qualquer chamado para o transporte desses órgãos.
No Brasil, nós temos inúmeras instituições que nos orgulham como profissionais e como brasileiros.
Cito aqui o Hospital do Rim, em São Paulo, que tive a honra de visitar e da tribuna agradeço ao professor
e conceituado, grande médico humanista, Prof. Medina, um grande nefrologista, um vocacionado da Medicina.
Obrigado, Prof. Medina, pelos seus ensinamentos, pelo seu conhecimento. Lá, Senador Raupp, se faz por dia,
às vezes, quatro, cinco, seis transplantes – testemunhei um pouco isso – de rim, o que, com certeza, devolve
a qualidade de vida a esses inúmeros brasileiros, porque, ao invés de estarem dia sim dia não ao lado de uma
máquina de hemodiálise, eles estarão livres. Com certeza, o direito de ir e vir, garantido na nossa Constituição,
é devolvido a essas pessoas que têm a oportunidade de receber algum tipo de transplante, especialmente o
transplante renal.
Então, nós temos instituições, como o Hospital do Rim de São Paulo, que é orgulho para todos nós e,
com certeza, já fez mais de dez mil transplantes, talvez o lugar do mundo onde mais se faça transplante renal,
e digo: é um hospital que é uma fundação e que mais de 80% dos pacientes que recebem transplante são pacientes SUS dependentes, são pacientes do Sistema Único de Saúde e que têm o mesmo tratamento, que têm
a mesma qualidade no seu tratamento daqueles outros pacientes conveniados. Aliás, os conveniados, às vezes,
financiam até os pacientes SUS dependentes. Com certeza, uma instituição que muito nos orgulha, mas está
em São Paulo. Uma instituição como essa poderia ter o seu braço em cada canto do nosso Estado, com certeza amenizando o sofrimento e devolvendo a qualidade de vida para inúmeros brasileiros, seja no seu Estado,
Rondônia, seja, com certeza, em Santa Catarina, que já faz. Mas, no Sergipe, fomos o primeiro e deixamos de
fazer, não pela falta de financiamento porque é um dos poucos procedimentos que o SUS ainda remunera
relativamente bem, Senador Raupp, é um dos poucos procedimentos onde a tabela do SUS ainda remunera
relativamente bem – acredite –, mas, com certeza, se não se faz, não é pela falta de profissionais, como já disse
aqui, é pela omissão do Estado que não dá o mínimo incentivo para isso. Sabemos das rotinas, das dificuldades, como já disse aqui, enfrentadas pelas equipes médicas do País para viabilizar o transporte aéreo, e mais
uma vez parabenizo a iniciativa do Presidente Michel Temer de colocar esse avião inteiramente à disposição
24 horas por dia.
E, antes de finalizar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de enviar os meus sinceros sentimentos à família de Cláudia Ticianny Freire dos Santos e pedir a Deus que a conforte pelo tamanho da dor neste
momento de tamanha dor e ainda de me solidarizar com Ítalo Ramond Rodrigues Damascena, que teve sua
perna esmagada no mesmo acidente, desejando-lhe um pronto restabelecimento e, com certeza, que volte
ao convívio dos seus queridos o quanto antes.
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Finalizo e apelo mais uma vez à Secretária de Saúde recém-empossada do meu Estado, Drª Conceição,
que dê uma atenção especial para os transplantes cardíaco e renal no nosso Estado. Há uma fila que se aproxima de mil pacientes. Drª Conceição, olhe para esses pacientes. Eu sei que a senhora faz parte de um governo
omisso, mas a senhora nunca foi uma pessoa omissa.
Ajude esses profissionais a ter o mínimo necessário para que os transplantes voltem a ser realizados no
nosso Estado, o nosso querido Estado de Sergipe.
Finalizo, Sr. Presidente, citando a Monja Coen quando diz: “o tempo rapidamente se vai e a oportunidade
se perde”. Que não percamos mais nenhuma oportunidade e que possamos realmente ter de volta as equipes
médicas cardíaca e renal fazendo transplante no nosso Estado.
E quero aqui desta tribuna também agradecer o novo Ministro da Saúde pela receptividade hoje lá no
seu gabinete, e que entendeu o clamor das necessidades do povo sergipano, que, neste momento, vem sofrendo. Como eu já disse aqui, são mais de 80% da nossa população completamente SUS dependente, não
tem outro plano de saúde, é SUS.
Se as portas dos hospitais estão fechadas ou se os hospitais públicos estão superlotados ou se lá dentro
não há o equipamento e não há o equipamento necessário, com certeza significa, muitas e muitas vezes, a diferença entre estar vivo ou não estar vivo, o que é muito triste, sabendo principalmente que isso vem muitas,
muitas vezes de uma omissão ou de uma maldade de um Governo que tem sido muito omisso com o povo
sergipano.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senador Eduardo Amorim.
De imediato, agora, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB - RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, Senador Eduardo Amorim, que acaba de fazer aqui um belo
pronunciamento sobre a saúde no seu Estado, o Estado do Sergipe, Senador Dário Berger, que neste momento
compõe a Mesa também, grande Senador de Santa Catarina, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado,
telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores, tive esta semana uma rodada de audiências
com os novos ministros. Não vai dar nem tempo de falar de todos os assuntos que tive com todos eles. Devo
voltar amanhã, depois de amanhã e segunda-feira, se possível, para falar de todos os assuntos que tratamos
eu e a Deputada Federal Marinha Raupp em todos esses ministérios do novo Governo.
Estive, na segunda-feira, com o Diretor-Geral do DNIT, Dr. Valter Casimiro, e o Diretor de Planejamento,
Dr. Luiz Antônio, em que tratamos de inúmeros assuntos de infraestrutura do Estado de Rondônia, sobretudo
da restauração da BR-364, BR que é a espinha dorsal do Estado de Rondônia, que transporta soja, milho e outros produtos do Estado do Mato Grosso e do Estado de Rondônia para os terminais portuários de Porto Velho,
no Rio Madeira.
A nossa reivindicação, Sr. Presidente, é para que o DNIT acelere, dê celeridade às obras de restauração
dessa BR, dessa rodovia, sobretudo do trecho de Vilhena à Pimenta Bueno, do trecho de Ouro Preto à Ariquemes, e de Ariquemes à Porto Velho, tendo em vista que o trecho de Pimenta Bueno à Ouro Preto se encontra
em condições razoáveis de transporte, porque já foi feita uma restauração lá há dois anos.
Falamos também da ponte que liga Rondônia ao Estado do Acre, e porque não dizer da BR binacional
da Rodovia do Pacífico, que liga o Brasil aos portos do Oceano Pacífico, passando por Rondônia, Acre e ligando
ao país vizinho, o Peru. Essa ponte já está numa fase bastante adiantada e espero que, até o final deste ano, se
não faltarem os pagamentos das medições, que essa obra possa ter a sua conclusão.
Falamos também sobre a BR-425, que liga Guajará-Mirim à Abunã, cuja restauração já está em fase de
conclusão, uma BR importante do nosso Estado.
Mas, tratei também, Sr. Presidente, desses mesmos assuntos, no dia de hoje, e tratamos lá com o Diretor-Geral do DNIT e sua diretoria, com o Ministro dos Transportes, Ministro Maurício Quintela, tivemos também
com a Deputada Marinha Raupp, tratando de todos esses assuntos, a BR-364, a chamada Ponte de Abunã,
sobre o Rio Madeira, que vai para o Acre, da BR-425, da BR-429, que liga Presidente Médici à Costa Marques,
passando por Alvorada, Terra Boa, São Miguel, Seringueiras, São Francisco, São Domingos, chegando à Costa
Marques, na divisa do Brasil com a Bolívia. Uma BR importantíssima, de 360km, que já está praticamente pronta,
mas faltando o encabeçamento de quinze pontes de concreto, quinze pontes importantes também, mas que
já foram feitas suas bases, suas lajes, suas estruturas, mas faltam os encabeçamentos, os aterros, com a devida
pavimentação do encabeçamento.
Cobramos também, do Diretor-Geral do DNIT e do Ministro Maurício Quintela e toda sua equipe, a conclusão dessa BR, dessa rodovia tão importante para o Estado de Rondônia, que é a paixão da Deputada Federal Marinha Raupp, e ela sempre fala inclusive da gratidão que ela tem pela ex-Presidente Dilma que, quando
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Chefe da Casa Civil, colocou no PAC, no governo Lula, essa rodovia tão importante para o Estado de Rondônia,
que é a BR-429.
Tratamos também da duplicação, da concessão e possível duplicação da BR-364, de Comodoro, de Mato
Grosso até Porto Velho. O trecho mais importante dessa BR, que transporta em torno de 5 a 6 milhões de toneladas de soja por ano, com mais de 1.200 carretas transportando soja todos os dias, sem falar nos transportes
de passageiros, ônibus, táxis, veículos de passageiros, e assim por diante. Então, essa obra é de fundamental
importância para o Estado de Rondônia, a concessão e duplicação da BR-364.
Tratamos também da BR-319, que liga Porto Velho à Manaus. Já temos a ponte sobre o Rio Madeira, uma
ponte de 1.090 metros, já inaugurada. Temos asfalto até Humaitá e outro trecho próximo de Manaus, mas faltando o trecho do meio, de 400km de asfalto, que já tivemos no passado, depois foi abandonada e que precisa
agora de restauração.
Então, todos nós – eu, o Senador Acir, a Deputada Marinha e toda a Bancada de Rondônia e do Amazonas
– temos trabalhado muito firmes para que essa BR seja restaurada – neste momento já com licença ambiental,
com algumas empresas trabalhando. Eu espero também que, dentro de um ano ou um ano e meio, nós tenhamos o transporte restabelecido, inclusive para caminhões de carga, nesta BR, a BR-364.
Tratamos também, Sr. Presidente, com Diretor-Geral do DNIT, com o Ministro Maurício Quintella e com
toda a sua equipe da ferrovia binacional, a Ferrovia Bioceânica, que liga Rondônia, o Mato Grosso, o Brasil ao
Peru. Tratamos sobretudo do trecho de Sapezal – que é a região onde o Maggi e tantos outros grandes produtores produzem soja no Mato Grosso – até Porto Velho.
Essa ferrovia vai desafogar o trânsito da BR-364, dando mais condições para que as suas restaurações
durem mais, porque, neste momento, se você restaura em um ano, no outro já está toda danificada, devido ao
grande peso, o grande transporte, que passa por essa BR todos os dias.
Então, a ferrovia de Sapezal a Porto Velho daria essa desafogada na BR-364. Essa ferrovia já teria carga
imediata, desde a sua construção, até mesmo quando trechos estiverem construídos. Principalmente o trecho
de Ji-Paraná a Porto Velho já começa a transportar soja dos Estados de Rondônia e Mato Grosso para os terminais graneleiros – já são três terminais graneleiros na cidade de Porto Velho.
Estive esta semana também, Sr. Presidente, com o Ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, tratando
de investimentos na área do turismo para Rondônia, como a construção dos barracões dos bois de Guajará-Mirim – Flor do Campo e Malhadinho –, que fazem parte do chamado Duelo da Fronteira, que todos os anos
tem um evento de grande porte, com gente de todo Estado de Rondônia – e por que não dizer de outros Estados também? –, na cidade fronteiriça de Guajará-Mirim.
Então, foram tratativas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no sentido de melhorar a infraestrutura do
Estado de Rondônia. Estivemos ainda ontem, mais precisamente ontem, com o Ministro de Minas e Energia, Ministro Fernando Coelho Filho, tratando de inúmeras obras também de energia elétrica no Estado de Rondônia.
Eu começaria, Senador Dário Berger, pela construção de uma usina de 400MW na cidade de Machadinho
d’Oeste. Estava falando, ainda há pouco tempo, com o ex-Presidente da Assembleia, Deputado Neodi de Oliveira. Falei ontem com o Deputado lá da cidade de Machadinho, Ezequiel Júnior. Tenho falado com o Prefeito
Marinho, com Vice-Prefeito Celso, com os nossos vereadores, com o comércio, com a indústria daquela cidade,
que tem sofrido a falta de energia elétrica.
Então, a construção da Usina de Tabajara, em Machadinho d’Oeste, resolveria de vez o problema da região, que ainda é um setor isolado. Apesar de termos energia hoje farta, sobrando em Rondônia, mandando
para outros Estados, ainda não há linha de transmissão ligando algumas regiões e Estados.
Vou falar, daqui a pouco, em cinco linhas de transmissão que necessitam ser construídas para interligar
essas regiões de Rondônia ao sistema interligado nacional ou às nossas usinas hoje operando – as usinas de
Santo Antônio e Jirau, de Samuel e tantas outras usinas menores espalhadas por todo o Estado de Rondônia.
Rondônia tem um potencial hídrico formidável, por isso nós estamos hoje mandando energia para outras
partes do Brasil. Há uma subestação gigante, construída em Araraquara, São Paulo, que recebe toda a energia
excedente de Rondônia e do Acre, das usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau.
Mas a usina Tabajara é uma usina importante. É uma usina que vai, desde o seu início de construção, vai
empregar no mínimo três mil trabalhadores no Estado de Rondônia e olha que isso seria muito importante,
tendo em vista já a desaceleração, o término das obras das usinas de Santo Antônio e Jirau. Mão de obra especializada, treinada que ia trabalhar nesta usina lá em Machadinho d’Oeste.
Então, o esforço do Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, é no sentido de colocar toda
a sua equipe, a Eletronorte, a Eletrobras e acionar também a Funai, que está dependendo de uma expedição
dos índios Tenharim/Marmelo, para que possa liberar, de uma vez por todas, essa licença para a construção da
usina de Tabajara.
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Tratamos também das linhas de transmissão de Jaru a Machadinho d’Oeste, para interligar ao Sistema
Nacional, interligando o Vale do Anari, Theobroma e Cujubim, da linha que vai de Ariquemes a Buritis e Campo
Novo. A linha que liga Porto Velho a Itapuã, Vista Alegre, Extrema e Nova Califórnia, chamada ponta do Abunã,
já na divisa com o Acre. A linha que vai de Presidente Médici, Alvorada, São Miguel, Seringueiras, São Francisco,
São Domingos e Costa Marques. Também a linha que liga Porto Velho a Itapuã do Oeste, essa já está em fase
de construção, já está mais para a fase de conclusão desta obra tão importante.
Então, são cinco grandes redes de interligação que vão tirar do isolamento essas regiões que ainda, por
incrível que pareça, com energia sobrando em Rondônia, trabalhando com motores a diesel. Isso é realmente
lamentável.
Então, o esforço do Ministro que me garantiu, a mim e à Deputada Federal Maria Raupp, que vai envidar
todos os esforços para fazer essas linhas de transmissão, para construir a usina de Tabajara e resolver todos os
gargalos que temos ainda de energia no Estado de Rondônia.
O Luz para Todos também foi uma reivindicação que fizemos, uma reivindicação antiga. A meta, ainda
do governo Lula, era universalizar todas as famílias de Rondônia, interligadas com energia elétrica, mas infelizmente não foi possível. Ainda temos lá em torno de 20 mil, até porque cresce também a quantidade de famílias no Estado de Rondônia e ainda temos em torno de 20 mil famílias na área rural ou em regiões em vilarejos
isolados, sem energia elétrica.
Então, o Ministro assumiu esse compromisso também e, de imediato, quatro mil residências já estão
sendo interligadas, depois virão mais 13 mil residências, perfazendo em torno de 17 mil residências, faltando
aí apenas três mil residências para universalizar a energia elétrica no Estado de Rondônia.
Outra boa notícia na área de energia é que nós saímos da tarifa vermelha, entramos na tarifa amarela e
logo, logo, espero que, ainda esse mês, a gente possa sair da tarifa amarela e entrar na tarifa verde, que é uma
tarifa mais barata, porque não é aceitável que Rondônia, que produz tanta energia, possa pagar uma tarifa vermelha, que é uma tarifa mais cara, mas já saímos da vermelha e estamos na amarela, vamos entrar na verde e
espero que não saiamos mais da tarifa verde daqui para frente.
Então, Sr. Presidente, eram essas as informações que queria passar neste momento e devo voltar amanhã, depois de amanhã, quinta, sexta-feira e segunda-feira para falar sobre as questões do Estado de Rondônia.
Mas, ainda para finalizar, eu só quero dar aqui uma boa notícia, uma outra boa notícia, que é a transparência.
O Estado de Rondônia, o Governo Confúcio Moura, Senador Paim, Senador Dário Berger, Srªs e Srs. Senadores, conseguiu tirar o Estado de uma situação de um passado de dificuldade e colocá-lo, agora, em primeiro
lugar no ranking da transparência do Ministério Público Federal. Rondônia, Espírito Santo e Ceará estão empatados, com dez pontos, nota máxima. Portanto, Rondônia está em primeiro lugar no ranking da transparência
do Ministério Público Federal. E isso, como fala o nosso Governador, Confúcio Moura, não é pouca coisa. Para
um Estado novo, um Estado que enfrentou inúmeros desafios, chegar em primeiro lugar no ranking nacional da
transparência, um ranking sério, estabelecido pelo Ministério Público Federal. E os Municípios de Rondônia estão em quarto lugar. Também não é pouca coisa. No Brasil, os Municípios de Rondônia ficaram em quarto lugar
nesse mesmo ranking. Rondônia ficou em primeiro lugar e os Municípios de Rondônia ficaram em quarto lugar.
Então, parabéns ao Governador de Rondônia, um homem dedicado, um homem de missão, um homem
de ação, um homem sério, que colocou Rondônia em primeiro lugar nesse ranking da transparência do nosso
País, e parabéns também aos Municípios de Rondônia, às prefeituras de Rondônia, que têm se espelhado no
trabalho do Governador Confúcio Moura, colocando os Municípios de Rondônia em quarto lugar no ranking
no nosso País! Parabéns, portanto, ao Estado de Rondônia, ao Governo de Rondônia, à população do Estado
de Rondônia!
O Sr. Dário Berger (PMDB - SC) – Senador Valdir Raupp, permita-me fazer um breve aparte ao brilhante
pronunciamento de V. Exª...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB - RO) – Com muito prazer, nobre Senador Dário Berger.
O Sr. Dário Berger (PMDB - SC) – ... para, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pelo pronunciamento e,
em segundo lugar, para enaltecer o seu Estado, o Estado de Rondônia. Tenho presenciado, aqui, neste período
de um ano e cinco meses em que estou aqui, no Senado, a defesa permanente e veemente que V. Exª faz do
seu Estado. O Estado de Rondônia pode se orgulhar do representante que tem aqui, nesta Casa. E o que é mais
importante: V. Exª já foi governador, já exerceu vários cargos, é um homem importante, que demonstra conhecimento de causa do seu Estado, que conhece as peculiaridades objetivas e específicas, e demonstra aqui um
vigor extraordinário na defesa dos interesses do Estado de Rondônia. E agora Rondônia conquista, por meio
de seu Governador, esse selo da transparência. Isso é muito importante, principalmente no momento atual em
que estamos vivendo, do qual decorre uma nova relação entre o Poder Público e a sociedade de uma maneira
geral, que pode acompanhar, diariamente, passo a passo, as obras, os projetos, as ações que estão sendo rea-
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lizadas. Essa é uma nova forma de fazer política, uma política de gestão de resultados, de estabelecimento de
metas e, sobretudo, de transparência, para que todos possam, em tempo real, acompanhar o que está sendo
feito e o que está sendo realizado. Portanto, quero, não exagerando no meu aparte, dizer, mais uma vez, que
tenho por V. Exª, muito mais do que respeito, admiração, por tudo que V. Exª já representou e porque V. Exª
representa, hoje, no Senado Federal, uma das vozes mais altivas aqui e, sobretudo, uma voz que praticamente
todos os dias, todas as semanas se levanta em prol da defesa do seu Estado de Rondônia. Parabéns a V. Exª!
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB - RO) – Obrigado, Senador Dário Berger. V. Exª que tem também uma experiência vasta na área pública, como prefeito por quatro mandatos, dois da cidade de São José e dois da capital
do meu Estado natal, Santa Catarina, que me emprestou para o Estado de Rondônia há mais de 37 anos, V. Exª
tem conhecimento também para falar sobre transparência, V. Exª que foi um grande Prefeito de São José, um
grande Prefeito de Florianópolis, está sendo um grande Senador da República e não tenho nenhuma dúvida
de que seria também um grande governador, se um dia for candidato. Sei que não é talvez a aspiração, neste
momento, de V. Exª, mas, se for, assim como Luiz Henrique da Silveira, que foi um grande Prefeito de Joinville...
Tive a satisfação de estar num comício dele na primeira eleição para prefeito de Joinville; depois foi eleito, reeleito, e aí, Governador de Santa Catarina, reeleito Governador de Santa Catarina, eleito Senador da República...
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB - RO) – ...depois de ter sido também Deputado Federal por vários mandatos, Presidente nacional do nosso Partido. Tem feito muita falta à política brasileira o grande Senador Luiz
Henrique da Silveira.
Mas Santa Catarina também tem três bons Senadores, e V. Exª tem-se destacado muito aqui na Casa como
um grande Senador da República.
Obrigado pelo aparte, que incorporo ao nosso pronunciamento.
Obrigado, Presidente, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Passo a palavra, neste momento, ao
nobre Senador Dário Berger.
O SR. DÁRIO BERGER (PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente Paulo Paim, que preside os trabalhos hoje, dia 8 de junho de 2016, já no avançado da hora, quero cumprimentar V. Exª, enaltecer o belo trabalho que realiza, já realizou e continua realizando aqui no Senado Federal.
Quero cumprimentar também o Senador Valdir Raupp, todas as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores, para,
de maneira sucinta e objetiva, Sr. Presidente, dizer o que todos já sabemos: que estamos vivendo uma crise política, administrativa e financeira sem precedentes na história do Brasil. O sentimento da população brasileira é
de incerteza, de insegurança e até de desesperança. O quadro que se apresenta no momento é, muitas vezes,
de indignação e revolta da população brasileira, que depositou seus sonhos, seus ideais e suas esperanças de
que o Brasil, que era considerado o país do futuro, pudesse crescer, prosperar, e que os seus filhos pudessem
crescer e prosperar também junto com o Brasil.
O atual cenário não é exatamente o que nós desejamos e nem o que desejávamos para o Brasil. O País
hoje encontra-se quebrado. Os Estados brasileiros estão quebrados. Os Municípios brasileiros estão quebrados,
e o atual Governo levantou um déficit financeiro que se tornou a nova meta fiscal de R$170 bilhões. E o que é
pior disso tudo: o desemprego já atinge mais de 11 milhões de brasileiros e de brasileiras.
A dívida de 2015 fechou o ano com um patamar de aproximadamente 66% do PIB, conforme dados do
Banco Central. No ano de 2015, o setor público gastou mais de R$111 bilhões a mais do que arrecadou. E por
aí a gente vai caminhando.
Além desse desequilíbrio das contas públicas, a alta do endividamento foi reforçada pela elevação da
inflação, dos juros altos e do dólar sobre a conta de juros do Governo Federal. No ano passado, em 2015, o
Governo comprometeu R$158 bilhões do Orçamento para cobrir só o rombo da Previdência Social. Isso representou um aumento de 31,86% em relação a 2014.
Esse rombo total de R$72 bilhões se refere ao Regime dos servidores públicos, que atende em torno de
1 milhão de pessoas. O restante, R$85 bilhões, é do INSS, digo, do setor privado, que beneficia cerca de 28 milhões de trabalhadores. O setor público, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores e ouvintes que
nos assistem – esse dado é um dado importante a se repassar para a população brasileira, sobretudo para os
catarinenses.
O déficit da Previdência – inclusive, o Senador Paim é especialista nessa matéria –, há uma controvérsia
entre o seu déficit e o seu superávit com relação ao que é efetivamente arrecadado e o que é realmente consumido, vamos dizer, desses recursos. Sobre esse assunto nós vamos travar aqui uma ampla discussão, porque
nós precisamos enfrentar esse problema de frente, com os pés no chão e com os olhos voltados para o futuro.
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Eu insisto em dizer que o déficit da Previdência, só da Previdência, é de cerca – da meta fiscal e do rombo que
foi levantado pelo atual Governo –, é de algo em torno de R$160 a 170 bilhões.
E o que é pior: 45% desse déficit é do setor público, que atende aproximadamente 1 milhão de pessoas. Os outros 55% desse déficit é do setor privado, é do INSS, é de quem recebe salário mínimo, é de quem se
aposenta apenas com R$4 mil aproximadamente. Esse déficit chega a R$88 bilhões. Só que uma grande diferença separa essas duas estatísticas que eu acabo de relatar: é que o setor privado atende cerca de 30 milhões
brasileiros e brasileiras, enquanto o setor público atende apenas 1 milhão de brasileiros aproximadamente.
Essa é uma matemática que não fecha. Essa matemática, Senador Paim – não estou discutindo o mérito,
estou apenas relatando o que está acontecendo hoje no Brasil. Para nós fazermos uma análise mais apurada do
Brasil real é só pegarmos o Relatório de Execução Orçamentária de 2015. Nós vamos perceber imediatamente,
a olhos vistos, que há algumas questões que precisam, que merecem uma ampla reflexão, como, por exemplo,
os juros, o serviço da dívida, e por aí afora. Nós temos de caminhar.
No ano passado nós desembolsamos, dos poucos recursos de todos os brasileiros e brasileiras, com o
serviço da dívida interna, cerca de R$381 bilhões e, com o refinanciamento da dívida, cerca de R$550 bilhões –
e ainda um pequeno valor, pois, graças a Deus, nós não temos hoje mais a dívida externa. Senador Paim, V. Exª
se lembra da discussão da dívida externa? Eu me lembro bem, eu era prefeito, e essa discussão permaneceu
durante anos. O Brasil, em determinado momento, cresceu, prosperou, e o Presidente Lula, diga-se de passagem, foi lá e pagou a dívida externa. Hoje, a nossa dívida externa é de R$21 bilhões, quer dizer, não é nada. Nós
desembolsamos, no ano passado, cerca de R$21 bilhões com relação ao refinanciamento da dívida externa.
Isso, somado, significa R$960 bilhões.
E por que essa dívida é tão alta? É tão alta porque os juros são altos demais! Nós estamos praticando no
Brasil hoje uma taxa Selic de 14,25%. Isso destrói a economia brasileira, destrói, de certa forma, tanto, mas tanto, que pagamos de juros e de serviço da dívida R$900 bilhões e investimos em transporte 1% disso – investimentos em transporte cerca de R$9 bilhões. Eu vi aqui o Senador Valdir Raupp preocupado com a logística,
com as obras de infraestrutura, com as rodovias, com as ferrovias, com aquilo que transporta riqueza nacional.
Eu assisti, inclusive, a um aparte do Senador Paulo Bauer, em que ele demonstrou uma preocupação enorme
também com relação às obras de infraestrutura em Santa Catarina, que passarei a relatar daqui a pouco.
Mas o que é pior, quando pego essa planilha do Relatório de Execução Orçamentária de 2015, eu não
posso me conformar, como administrador que fui, defensor da gestão de resultados, de planos de metas, de
avaliação, de encaminhamentos de metas, de relatórios, que efetivamente a gente possa acompanhar em tempo
real aquilo que precisa ser feito, quando, na verdade, volto a dizer, gastamos R$960 bilhões com o pagamento
de juros e com o serviço da dívida, e investimos em saúde.
Foram pagos em saúde, no ano de 2015, R$93 bilhões. Aí já fica uma explicação nítida e objetiva, cabal,
sem qualquer discussão a respeito, contrária a essa questão da saúde: não há como financiar a saúde com
apenas R$93 bilhões. Aí, as nossas crianças ficam, quando precisam, nos corredores dos hospitais e não são
atendidas. Há que se reconhecer que o sistema de saúde, nos últimos 10, 15, 20 anos, passou por uma grande
transformação. Sou prova e sou testemunha disso. Lembro-me da época, Senador Paim, em que o problema
da saúde era o atendimento básico de saúde. Não tínhamos atendimento básico de saúde, não tínhamos centros de saúde para prestar o atendimento básico de saúde, com clínico geral para prestar uma consulta. Com o
tempo, essa realidade foi se transformando, e o Brasil criou uma logística própria para prestar o atendimento
básico de saúde. Depois, chegamos à média complexidade. Por quê? Porque o atendimento básico de saúde
de certa forma foi estabelecido como prioridade, e avançamos significativamente. Aí, vieram a média complexidade, aí vieram as especialidades, o oftalmologista, o ortopedista e todas as especialidades necessárias
para que possamos, de maneira mais específica, ser tratados. Vieram as policlínicas; depois das policlínicas, a
necessidade de se investir na média e na alta complexidade, surgiram as Upas e a necessidade de atendermos
à universalidade das pessoas em tempo real.
Só que os serviços avançaram, mas os recursos diminuíram. Diminuíram por quê? Porque estamos gastando muito e estamos gastando de forma errada, como é o caso dos juros que estamos pagando, que precisam de uma auditoria. Não é possível que tenhamos que desembolsar cerca de R$1 trilhão por ano com o
pagamento dos juros e dos serviços da dívida. E por aí vai.
E, assim, vamos caminhando a passos de tartaruga, quando não estamos caminhando igual a caranguejo,
voltando ao passado, a um passado triste, o qual eu não gostaria de discutir. Eu não gostaria de discutir aqui
aquilo que conquistamos com muito sacrifício, com muita luta, com muita determinação, com garra, com muita vontade. Eu gostaria de estar discutindo aqui aquilo que ainda precisamos conquistar para construir uma
sociedade mais justa, mais igual, com menos desigualdades, com menos diferenças, porque, se somos diferentes, talvez é porque tivemos oportunidades diferentes. E eu conversava com o Senador Paulo Paim, agora
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ainda, antes de usar esta tribuna, dizendo que muitas vezes o que precisamos é apenas de uma oportunidade,
que não chega, mas temos que estar preparados para que, se a oportunidade surgir, estejamos prontos para
enfrentar os desafios que a oportunidade possa nos oferecer.
Falando em saúde, mas eu posso falar também em educação. Em educação, nós investimos menos do
que em saúde, ano passado, cerca de R$88 bilhões. E outro dia...
Eu sei que os 25% da educação foram uma conquista histórica dos movimentos sociais, da sociedade organizada, dos professores, das pessoas ligadas à educação e à cultura. Mas eu quero dizer que, sinceramente, eu
não tenho nenhuma simpatia pela fixação de percentuais, seja para isso, seja para aquilo, seja para aquilo outro.
Eu acho que administrar é estabelecer prioridade. E aí, o administrador de plantão, sendo ele Presidente da República, sendo ele governador ou sendo ele prefeito, tem que fazer aquilo que é preciso fazer. Se for
necessário, em determinado momento da história do Brasil, investir 25%, investir 26%, 27%, 28%, 29%, 30%
ou 31% em educação, o governo, o governador, o prefeito ou o Presidente da República de plantão têm que
investir esse recurso. O que nós não podemos é saber que todo ano nós vamos destinar 25% para a educação.
E aí, como é que está a educação? Eu pergunto: avançou? Mas avançou o quanto nós gostaríamos que
ela avançasse? Mas, no ano que vem, a educação vai ter novamente 25%: 25% é suficiente para enfrentar os
desafios com a educação brasileira que nós temos que enfrentar? Ou nós precisamos de mais?
Então, a fixação de percentuais para a saúde, para a educação ou para outras coisas mais é resultado de
administradores irresponsáveis, que não fazem aquilo que é preciso fazer, que não estabelecem as prioridades do momento. Porque vai chegar uma época no Brasil, como já chegou na saúde, em que nós não vamos
precisar mais investir 25% em educação. Nós vamos investir menos. Nós vamos inverter essa lógica: vamos investir em cultura e vamos investir em outros projetos sociais que estão relacionados diretamente à educação.
É o caso da saúde, que eu tenho... No ano passado, recebi inúmeros prefeitos que não queriam mais
emendas parlamentares para obras de infraestrutura em saúde, ou seja, não queriam mais recurso para construir um posto de saúde e assim por diante. Queriam exatamente para custeio.
E esta Casa aqui fez um esforço para alterar as normas para que agora, efetivamente, os prefeitos brasileiros possam também investir recursos de emendas parlamentares em saúde para custeio. Por quê? Porque
aquela máxima da logística foi, de certa forma, atendida. Só que você atendeu a logística, você construiu o posto
de saúde, mas, para manter um posto de saúde, para manter uma UPA, para manter uma policlínica, precisa-se
de dinheiro para custeio dessa infraestrutura.
E hoje, por incrível que pareça, como os Municípios e os Estados estão quebrados, não existem recursos
para manter o custeio funcionando nessa área.
Então, o que é preciso fazer? O gestor público – seja ele Presidente da República, seja ele governador,
seja ele prefeito – tem que estabelecer isso como prioridade. Eles querem ou não querem atender o cidadão no
seu posto de saúde? Eles querem. Eles precisam. Eles têm essa obrigação. Se eles têm essa obrigação, eles têm
que destinar os recursos que sejam necessários e suficientes para que o cidadão seja atendido em tempo real,
porque com saúde a gente não pode brincar. Com saúde, ou o cidadão é atendido em tempo real, ou, quando
for atendido depois, talvez seja tarde demais e não tenha mais necessidade de atendimento.
(Soa a campainha.)
O SR. DÁRIO BERGER (PMDB - SC) – Essa é que é a dura realidade do momento. Esse é que é o Relatório de Execução Orçamentária de 2005, quer dizer, de 2015 – não sei por que estou com 2005 na cabeça – do
qual uma simples visualização demonstra que os números não fecham; a matemática não é “dois mais dois
são quatro” aqui.
Isso aqui precisa de uma revisão urgente. E o que é mais importante: percebo hoje que o Brasil não precisa só de recursos. Nós temos que, em momento de crise, fazer mais com menos, utilizar a criatividade, dedicar
mais tempo do nosso esforço, da nossa dedicação, porque nós homens públicos somos servidores públicos,
estamos para servir ao público. Ou nós enfrentamos essa dura realidade, avançamos, multiplicamos e somamos, e mudamos a realidade que está à nossa frente, ou nós merecemos ser mudados. Mudados por gente que
tenha mais ímpeto, que tenha mais vontade, que tenha mais determinação, que tenha mais capacidade para
enfrentar os difíceis, grandes e graves problemas que nós estamos enfrentando hoje no Brasil.
Eu digo isso porque muitas vezes a questão é de gestão. E eu dou como exemplo – eu vou me ater a este
assunto nas próximas sessões – as questões de obras de infraestrutura em Santa Catarina. Em Santa Catarina,
nós temos a 280, a 470, nós temos a 101, que está há quase 30 anos em obras – e, finalmente, graças a Deus,
agora está praticamente concluído o Eixo Sul de Santa Catarina, que liga Florianópolis ao Rio Grande do Sul.
Mas nós temos as obras de contorno, que liga Biguaçu a Palhoça, que tira o trânsito de São José, Florianópolis
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e Palhoça, que uma hora dessas provavelmente ainda está extremamente congestionado. Então, a logística é
um passo importante, mas essa questão eu vou abordar oportunamente.
Eu não quero abusar da benevolência do nosso estimado Presidente Paulo Paim, mas eu quero terminar a
minha fala de hoje dizendo o seguinte: não é possível praticar os juros de 14,25% com falta de demanda, como
nós estamos vivendo. Eu não sou economista, eu não sou advogado, eu não sou praticamente nada; eu sou
um simples administrador de empresas que não pode se conformar com essa dura realidade que nós estamos
vivendo. Essa taxa de juros proporciona uma taxa de juros no cheque especial que pode chegar a 500%. Então,
se o cidadão precisar utilizar o cheque especial, ele não vai conseguir mais se recuperar.
É um cidadão que vai ficar insolvente porque a taxa de juros é galopante, aumenta em progressão geométrica, e os recursos do cidadão que são corroídos pela inflação e que acabam com o padrão de vida do
brasileiro e da brasileira acabam fazendo com que ele não tenha mais condições de sobreviver. Com o cartão
de crédito é a mesma coisa – 500%.
Todo mundo me diz que o problema é que a inflação não diminui. Mas sempre entendi, salvo melhor
juízo – e gostaria que alguém me convencesse e pudesse me explicar –, que, para combater a inflação, se aumenta a taxa de juros. Não foi isso o que aconteceu na China, no ano passado. A China diminuiu, se não me
engano, quatro vezes a taxa de juros para que pudesse fomentar o crédito, porque sem crédito não há investimento, sem investimento não há produção, sem produção não há consumo, sem consumo não há imposto,
e, sem imposto, a União vai à falência, os Estados vão à falência, os Municípios vão à falência. E é o que está,
infelizmente, acontecendo no atual cenário da política brasileira. Essa é a triste realidade.
Quero que alguém possa explicar-me por que não podemos baixar essa taxa de juros. Ao invés de 14,25%,
vamos baixar para 10,25%. Vamos tirar 4 pontos percentuais. Só aí nós vamos economizar R$60 bilhões.
(Soa a campainha.)
O SR. DÁRIO BERGER (PMDB - SC) – Se o déficit que foi apurado pelo atual Governo é de R$170 bilhões,
R$60 bilhões nós podemos tirar só daí. Cada ponto percentual que reduzirmos da taxa de juros de 14,25%
representam, aproximadamente, R$15 bilhões, vezes quatro, R$60 bilhões. Por aí a gente pode caminhar no
sentido de construir uma nova trajetória para a economia brasileira, com uma nova equipe. Tenho certeza de
que isso deverá acontecer e, sem isso, não sairemos do buraco em que estamos.
Era o que tinha a relatar, Sr. Presidente. Agradeço muito a benevolência de V. Exª, como sempre.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senador Dário Berger, parabéns pelo seu pronunciamento, com a tranquilidade, a maestria e a diplomacia de sempre.
Só vou ler mais um ofício que me chegou aqui do Superior Tribunal de Justiça.
Exmº Sr. Renan Calheiros,
Informo a V. Exª que, na sessão plenária realizada nesta data, o Ministro João Otávio de Noronha foi indicado, por esta Corte, para compor o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2016/2018, em conformidade
com o que dispõe o inciso II, §5º, do art. 103-B da Constituição Federal.
Respeitosamente,
Ministro Francisco Falcão, Presidente. (Íntegra do Ofício nº 374/2016 - vide item 1.2.1.4 do sumário)
É o ofício, senhoras e senhores.
Assim, depois da fala brilhante do Senador Dário Berger, encerramos a sessão do dia de hoje.
Que Deus ilumine, mas ilumine mesmo, esta Casa, este Congresso e o nosso País. Estamos precisando de
muita luz até para encontrarmos uma saída para a crise que ora estamos atravessando.
Está encerrada a sessão do dia de hoje.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 52 minutos.)
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Comunicações
SENADO FEDERAL
GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO DE APOIO AO GOVERNO

Ofício n ® 039/2016 — GLDBAG

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao Governo cede
vaga de Suplente, no momento ocupada pelo Senador Walter Pinheiro na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ ao Bloco Parlamentar
Socialismo e Democracia.

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Nacional
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SENADO FEDERA
GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO DE APOIO AO GOVERNO

Ofício n 043/2016 — GIZ AG
®

Brasília, 07 de junho de 2016

_

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Bloco de
Apoio ao Governo cede vaga de titular ao Bloco Parlamentar Socialismo e
Democracia na CPI do Futebol.
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Excelentíssimo Senhor
Senador Renas Calheiros
Presidente do Senado Federal
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SENADO FEDERAL
GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO DE APOIO AO GOVERNO

Ofício n 044/2016 — GLDBAG
Brasília, 08 de junho de 2016
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Se nh or Presidente,

Nos termos regimentais, indico o Senador Telmário Mota como
suplente, na CPI do Futebol, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao
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Excelentíssimo Senhor

Senador Renan Calhem-®s
Presidente do Senado Federal
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SENADO FEDERAL
GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO DE APOIO AO GOVERNO

Ofício n° 046/2016 — GLDBAG

Brasília, 8 de junho de 2016

À Publicação

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Bloco de
Apoio ao Governo cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Walter
Pinheiro, na Comissão de Serviços de Infraestrutura ao Bloco Parlamentar
Democracia Progressista.

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
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SENADO FEDERAL
GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO DE APOIO AO GOVERNO

Ofício n ® 047/2016 — GLDBAG

Brasília, 8 de junho de 2016

A Publicação

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Bloco de
Apoio ao Governo cede vaga de suplente na Comissão de Assuntos
Democracia Progressista.

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calhei-®s
Presidente do Senado Federal
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 35/16-GLPSDB

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico o Senador JOSÉ
ANÍBAL para ocupar o cargo de 2° Vice-Líder do Partido da Social
Democracia Brasileira — PSDB, em substituição ao senador
IziI
ciosamente,

Senado

J

J

NLL

Líder do PSDB

Excelentíssimo Senhor
Senador RENAN CALHEROS
Presidente do Senado Federal
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do PMDB e da Maioria

OF. GLPMDB n ® 105/2016

Brasília, 08 de junho de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Senador RENA L CA LHEIROS
Presidente do Senado Federal
70.165-900 - Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação do Senador Dário Berger — PMDB/SC, para compor, como
Suplente do Bloco da Maioria, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação
Comunicação e Informática - CCT, em vaga existente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e
consideração.

'
Senador Eunício Oliveira
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria

.Recebido em Plenário.
f
b
Em
/
C
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A Presidência do Senado recebeu expediente do Senador Antonio Carlos Valadares, já disponibilizado
no endereço eletrônico do Senado, por meio do qual relata participação na Sessão Ordinária do Parlamento
do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, no período de 21 a 24 de maio de 2016, nos termos do Requerimento
nº 337, de 2016.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Discursos encaminhados à publicação, na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, acompanhamos esta semana a notícia nada auspiciosa da queda do Produto Interno Bruto, o PIB, em 0,3%, pelo quinto trimestre consecutivo, anunciado pelo
IBGE. Foi registrado um recuo na indústria de 1,2% em relação a 2015; 0,3% na agricultura e 0,2% nos serviços.
Tenho trabalhado na busca de mecanismos para incentivar aqueles que desejam empreender no Acre, mesmo
diante desta conjuntura de crise.
Convidei a superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, para estar em Rio Branco amanhã e esclarecer
aos empresários acrianos os detalhes da regulamentação da Zona Franca Verde que beneficiou os municípios
de Brasiléia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, com benefícios fiscais, como a isenção do Imposto de Importação
e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Se ainda pairam dúvidas, o encontro vai servir para dissipar todas elas, porque este é o momento no qual a nossa economia necessita primordialmente de incentivos,
e mais ainda no interior do Acre, onde as empresas precisam ser competitivas.
A Zona Franca Verde nasceu com uma limitação que esperamos vencer em breve, com a votação de um
projeto da minha autoria. Eu explico: a área de livre comércio, estabelecida na Lei 11.898/2009 e regulamentada
por meio do Decreto 8.597, no fim de 2015, a Zona Franca Verde ficou limitada a empreendimentos instalados
em apenas 20 km2. Isso representa um prejuízo para as indústrias locais excluídas do perímetro.
O PLS 61/2016, que apresentei, tem como finalidade ampliar a área contemplando a totalidade dos
municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul. A proposta está sendo analisada pela Comissão de
Assuntos Econômicos, a CAE. O encontro será amanhã na Federação das Indústrias do Acre, a partir das dez
horas da manhã.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores: a retração econômica é cruel com as famílias brasileiras,
especialmente as mais pobres. Piora a oferta de emprego, cai o consumo e se perde a qualidade de vida. Sabemos todos que o crescimento econômico por si não deve ser a meta dos governantes. O desenvolvimento
de uma infraestrutura social, com a diminuição das desigualdades regionais e entre as famílias contribui para
que possamos nos aproximar de uma sociedade mais justa.
Agradeço, Sr. Presidente.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT - RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, antes de mais nada gostaria de lamentar medida do Presidente do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, o senador João Alberto, que determinou o arquivamento de processo contra o
senador Romero Jucá, justamente por quebra de decoro.
Por todas as razões, a denúncia protocolada pelo PDT do nosso colega Telmário Mota deveria ter chegado ao exame do Conselho de Ética. Não só as acusações contra Romero Jucá são extremamente graves, como
se encontram comprovadas em gravações feitas com autorização judicial.
Nelas, o senador Jucá diz, textualmente, que é preciso derrubar a presidenta Dilma Rousseff para “estancar a sangria” provocada pela Operação Lava Jato. Mais, defende que se “delimite” o alcance da Lava Jato, com
o objetivo evidente de evitar seu avanço.
Trata-se de claro esforço de obstrução da Justiça, delito de extrema gravidade como reconhece o próprio Supremo Tribunal Federal.
Tanto se trata de algo gravíssimo que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão do
senador Jucá, ao lado de outros envolvidos na mesma ofensiva contra a Lava Jato e flagrados em gravações
semelhantes.
Partido do Presidente interino, o PMDB aposta claramente na costura da impunidade para seus caciques,
o que é inadmissível. Foi assim que se chegou a esse escárnio interminável que é o processo contra o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha.
Por todos esses motivos insisto em que é indispensável submeter ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal a denúncia já formulada. Reapresentaremos essa medida, esperando que agora
tenha a acolhida compatível com a gravidade da postura assumida pelo senador.
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Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, por mais de uma vez denunciei neste Plenário a falta de
sensibilidade social do governo interino, que assumiu o País por meio de um golpe parlamentar e que agora
tenta impor uma pauta regressiva, sem qualquer amparo na vontade popular.
Embora tenha feito parte da chapa da presidenta Dilma Rousseff, seu vice Michel Temer não tem legitimidade para implementar uma agenda conservadora, que acarretará prejuízos e mais desigualdade.
Pelo contrário, a mensagem chancelada pela maioria do eleitorado brasileiro em 2014 não foi outra senão a inclusão!!!! Isso quer dizer inclusão social, combate às desigualdades, respeito às diversidades.
No entanto, Sr. Presidente, tão logo chegou ao governo, o presidente interino mostrou seu DNA antissocial e excludente.
Neste sentido, dirijo minhas palavras na sessão de hoje para uma área que é alvo permanente de minhas
preocupações, eu que sou uma mulher forjada na luta dos profissionais de educação.
O que tenho visto, caros senadores e caras senadoras, é realmente alarmante.
Além das tentativas de diminuir a obrigatoriedade de investimentos em educação, o governo ilegítimo
de Temer, por intermédio de seu ministro da Educação, já promove o desmonte de políticas de inclusão tão
importantes no setor.
Foram demitidas pessoas que tocavam políticas fundamentais de estado – não relacionadas ao governo.
As exonerações afetam sobretudo as atividades do Fórum Nacional de Educação.
O FNE não é uma instância de governo. Foi criado a partir de deliberação da Conferência Nacional de
Educação de 2010, e desde então, vem fazendo a interlocução e promovendo a participação social, na concepção, implementação e avaliação da política nacional de educação.
Como se sabe, este governo interino e ilegítimo não tolera nada que, minimamente, tenha qualquer interlocução com a sociedade civil.
O Fórum tem feito também o acompanhamento de projetos legislativos referentes às políticas para o
setor e a avaliação dos impactos da implementação do Plano Nacional de Educação, aprovado por essa Casa.
Como se vê, é uma instância que desempenha um papel fundamental na construção de uma educação
de qualidade.
É o que está por trás, também, dos acenos do novo ministro da Educação ao estapafúrdio projeto de
cerceamento da prática docente que vem sendo chamado de “Escola sem partido”.
Para esses representantes do atraso, que agora circulam desenvoltos pelos corredores do MEC, discutir
igualdade entre os gêneros e combate à homofobia é doutrinação ideológica.
Sem base teórica, mas com muito rancor e aversão às minorias, deixam de notar que a escola é um espaço importante para que se construam a cidadania, os direitos humanos e o respeito às diferenças.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, gostaria de registrar, por fim: está cada vez mais claro que
as diretrizes econômicas de um eventual governo Michel Temer preveem uma revisão drástica dos gastos sociais. Provam isso declarações de diversos de seus ministros e, mais recentemente, de um dos seus principais
auxiliares, Moreira Franco.
As mudanças envolvem a revisão de vários programas sociais, como o Minha Casa, Minha Vida e o Fies,
além do próprio Sistema Único de Saúde.
Um dos seus alvos é o programa habitacional do governo Dilma, que conta com subsídios do FGTS. É
pensamento do governo Temer que a continuidade do Minha Casa Minha Vida esgotaria os recursos do FGTS –
que existe justamente para custear a habitação popular. Já começaram as restrições ao Minha Casa, Minha Vida.
Moreira Franco comentou o Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil. Cobrou do programa mudanças
que, se aplicadas, não significarão apenas sua descaracterização, mas sua extinção.
Moreira Franco admitiu que “Existe ainda a leitura de que é fundamental fazer uma intervenção no SUS.
O sistema é vital, mas está fora de controle. Não há, porém, clareza sobre como reorganizá-lo. Ao final, as propostas de cunho social vão se somar as da área macroeconômica para criar um pacote de reestruturação dos
gastos”. O que significa isso? Sim, o que todos percebem, o corte de recursos para a saúde.
A erosão pretendida para os programas sociais é tão grande que até o Bolsa Família, pedra de toque do
combate à extrema desigualdade sofre absurda contestação.
O novo ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, fala agora em desviar parte do orçamento do
programa para abertura de linhas de microcrédito destinadas a famílias pobres e extremamente pobres.
Trata-se de completo absurdo. O Bolsa Família é um programa de inclusão. Nada tem a ver com a concessão de crédito, uma operação bancária que acabará por trazer ônus às próprias famílias que visa beneficiar.
Será um golpe em programa que obtém reconhecimento mundial por sua efetividade no combate à pobreza.
Todas essas constatações mostram a absoluta necessidade de interromper a ofensiva desse governo ilegítimo contra a inclusão social, grande conquista do povo brasileiro nos últimos 14 anos.
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Matérias recebidas da Câmara dos Deputados

SENADO FEDERAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 715, DE 2016
Abre
crédito
extraordinário,
em
favor
do
Ministério
do
Desenvolvimento Agrário, no valor de
R$ 316.230.970,00, para o fim que
especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1º

Fica

aberto

crédito

extraordinário,

em

favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no valor de
R$ 316.230.970,00 (trezentos e dezesseis milhões, duzentos e
trinta mil, novecentos e setenta reais), na forma do Anexo.

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

publicação.
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=188680&tp=1

PARECER Nº 9 - CN DA COMISSÃO MISTA
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=190075&tp=1

NOTA TÉCNICA
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=188540&tp=1

SINOPSE DE TRAMITAÇÃO NA CÂMARA
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp?idProposicao=2078504&ord=1&tp=completa

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL
Nº 19, DE 2016
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/atoprtm/2016/atodopresidentedamesa-19-20-abril-2016-782924publicacaooriginal-150146-cn.html
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MPV Nº 715/2016
Publicação no DOU
Designação da Comissão Mista
Instalação prevista da Comissão
Emendas
Prazo na Comissão
Remessa do processo à CD
Prazo na CD
Recebimento previsto no SF
Prazo no SF
Se modificado, devolução à CD
Prazo para apreciação das
modificações do SF, pela CD
Regime de urgência, obstruindo
a pauta a partir de
Prazo final no Congresso
Prazo final prorrogado (1)

02/03/2016
04/03/2016
até 24hs após a deisgnação
até 08/03/2016
*
até 29/03/2016 (até o 28º dia)
29/03/2016
de 30/03/2016 a 12/04/2016
(42º dia)
12/04/2016
de 13/04/2016 a 15/04/2016
(43º ao 45º dia)
16/04/2016 (46º dia)
30/04/2016 (60 dias)
29/06/2016

(1) Prazo prorrogado por Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
nº 19 , de 2016 - DOU (Seção 1) de 22/04/2016.
*Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução
do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc - Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4.029 - DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do
Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de
março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do
Ofício nº 102, de 2012-CN.

MPV Nº 715/2016
Votação na Câmara
dos Deputados
Leitura no Senado
Federal
Votação no Senado
Federal

31/05/2016
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 2016
(nº 6.697/2009, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União e as carreiras
dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público; fixa valores de sua
remuneração; e revoga a Lei nº 11.415, de 15 de dezembro de 2006.

AUTORIA: Ministério Público da União
DOCUMENTOS:
- Projeto Original

Página da matéria
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Dispõe
sobre
as
carreiras
dos
servidores do Ministério Público da
União e as carreiras dos servidores
do Conselho Nacional do Ministério
Público;
fixa
valores
de
sua
remuneração; e revoga a Lei nº
11.415, de 15 de dezembro de 2006.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º As carreiras dos servidores dos quadros de

pessoal do Ministério Público da União passam a ser regidas
por esta Lei.

Parágrafo único. Cada ramo do Ministério Público da

União tem seu próprio quadro de pessoal.

Art. 2º Os quadros de pessoal efetivo do Ministério

Público da União são compostos pelas seguintes carreiras,
constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo:

I - Analista do Ministério Público da União, de

nível superior; e

II - Técnico do Ministério Público da União, de

nível médio.

Parágrafo único. Extingue-se a carreira de Auxiliar

do Ministério Público da União.

Art. 3º Os cargos efetivos das carreiras referidas

no art. 2º desta Lei são estruturados em classes e padrões,
na

forma

do

atividades.
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Parágrafo único. As atribuições dos cargos de que

esta

Lei,

as

áreas

de

atividades

e

as

suas

especialidades serão fixadas em regulamento, nos termos do
art. 28 desta Lei.

Art. 4º Integram o quadro de pessoal do Ministério

Público da União as funções de confiança FC-1 a FC-3, os

cargos

em

comissão

CC-1

a

CC-7

e

os

cargos

de

natureza

especial, para o exercício de atribuições de direção, chefia
e assessoramento, nos termos dos Anexos IV, V e VI.
§

1º

Cada

ramo

do

Ministério

Público

da

União

destinará, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos cargos em
comissão aos integrantes das carreiras do Ministério Público
da

União,

observados

os

requisitos

experiência previstos em regulamento.
§

2º

Será

publicado

de

qualificação

semestralmente

no

e

de

Diário

Oficial da União quadro-resumo contendo informações sobre a
ocupação das funções de confiança e dos cargos em comissão.

Art. 5º No âmbito do Ministério Público da União, é

vedada a designação ou a nomeação para funções de confiança e
cargos em comissão de cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, dos respectivos membros ou de servidor ocupante,
no âmbito do mesmo ramo do Ministério Público, de cargo de
direção,

chefia

ou

assessoramento,

compreendido

o

ajuste

mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão

da administração pública direta e indireta dos poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

salvo de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das
carreiras dos servidores do Ministério Público da União, caso
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em que a vedação é restrita à designação ou nomeação para
exercício

perante

incompatibilidade.

o

membro

ou

servidor

determinante

da

CAPÍTULO II
DO INGRESSO NA CARREIRA
Art. 6º O ingresso nos cargos das carreiras dos

servidores do Ministério Público da União far-se-á no padrão

inicial

da

classe

inicial

do

respectivo

cargo,

mediante

concurso público de provas, inclusive prova prática e prova
de capacidade física, se for o caso, ou de provas e títulos.
Parágrafo

único.

O

Ministério

Público

da

União

poderá incluir, como etapa do concurso público, programa de
formação

de

caráter

classificatório,

bem

eliminatório

como

exame

ou

eliminatório

psicotécnico

de

e

caráter

eliminatório, na forma prevista em regulamento e em edital do
concurso público.
Art.

ingresso:

7º

São

requisitos

de

escolaridade

para

I - para o cargo de Analista, diploma de conclusão

de curso superior, em nível de graduação, com habilitação
legal específica, observada a disposição do parágrafo único
do art. 3º desta Lei;
II

-

para

o

cargo

de

Técnico,

certificado

de

conclusão do ensino médio e, se for o caso, habilitação legal
específica, observada a disposição do
art. 3º desta Lei.

Parágrafo

único.

Além

dos

parágrafo único do

requisitos

previstos

neste artigo, poderão ser exigidos formação especializada,
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experiência ou registro profissional previstos em regulamento
e constantes de edital do concurso público.

CAPÍTULO III
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA
Art. 8º O desenvolvimento do servidor na carreira

ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.

§ 1º A progressão funcional é a movimentação do

servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma
classe, observado o interstício de um ano, de acordo com os
critérios

fixados

em

regulamento

e

avaliação formal de desempenho.

com

o

resultado

de

§ 2º A promoção é a movimentação do servidor do

último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe

seguinte, observado o interstício de um ano em relação à
progressão

funcional

imediatamente

cumulativamente,

do

resultado

em

programa

de

anterior,

avaliação

dependendo,
formal

de

desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento ou
ação

ou

preferencialmente,
regulamento.
§

3º

A

pelo

órgão,

progressão

acarretarão mudança de cargo.
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CAPÍTULO IV
DA MOVIMENTAÇÃO
Art. 9º Ao servidor integrante das carreiras dos
servidores

do

Ministério

Público

da

União

será

permitida

diversas

unidades

movimentação, a critério do chefe do Ministério Público da
União,

para

ocupação

de

vagas

nas

administrativas, consoante os seguintes critérios:

I – concurso de remoção, a ser realizado de forma a

atender a conveniência e oportunidade da administração;

II – permuta, em qualquer período do ano, entre

dois

ou

mais

servidores

das

Ministério Público da União.

carreiras

dos

servidores

do

§ 1º O servidor cuja lotação for determinada em

provimento inicial de cargo da carreira deverá permanecer na
unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo de

um ano, só podendo ser removido nesse período no interesse da
administração.

§ 2º O servidor removido por concurso de remoção ou

por permuta deverá permanecer na unidade administrativa em
que foi lotado pelo prazo mínimo de um ano.

§ 3º O Procurador-Geral da República regulamentará

a movimentação de servidores no âmbito do Ministério Público
da União.

§ 4º É vedada a movimentação de servidores, na

forma deste artigo, entre o Ministério Público da União e o
Conselho Nacional do Ministério Público.
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CAPÍTULO V
DA REMUNERAÇÃO
Art. 10. A remuneração dos cargos de provimento
efetivo das carreiras dos servidores do Ministério Público da
União é composta pelo vencimento básico do cargo e pela

Gratificação de Atividade do Ministério Público da União -

GAMPU,

acrescidos

das

estabelecidas em lei.

vantagens

pecuniárias

permanentes

Art. 11. Os vencimentos básicos das carreiras dos

servidores do Ministério Público da União são os constantes
do Anexo II desta Lei.

Art. 12. A diferença entre o vencimento fixado por

esta Lei e o decorrente da Lei nº 11.415, de 15 de dezembro
de

2006,

será

implementada

em

parcelas

sucessivas,

não

cumulativas, conforme o Anexo III desta Lei, observada a
seguinte razão:

I - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), a

partir de 1º de junho de 2016;
de 2016;

II - 3% (três por cento), a partir de 1º de julho
III – 5% (cinco por cento), a partir de 1º de

novembro de 2016;
de 2017;
de 2017;
de 2018;
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VI – 8% (oito por cento), a partir de 1º de junho

Parte integrante do Avulso do PLC nº 26 de 2016.

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

VII

–

novembro de 2018;

9%

(nove

por

cento),

Quinta-feira 9

a

partir

de

1º

de

VIII - 12% (doze por cento), a partir de 1º de

janeiro de 2019.

Art. 13. A Gampu será calculada mediante aplicação

do percentual de 140% (cento e quarenta por cento) sobre o
vencimento básico estabelecido no Anexo II desta Lei.
§

1º

O

percentual

previsto

no

caput

será

implementado gradativamente sobre os valores fixados no Anexo
III desta Lei e corresponderá a:

I - 97% (noventa e sete por cento), a partir de 1º

de junho de 2016;

II - 104% (cento e quatro por cento), a partir de

1º de julho de 2016;

III – 108% (cento e oito por cento), a partir de 1º

de novembro de 2016;

IV – 113% (cento e treze por cento), a partir de 1º

de junho de 2017;

V – 122% (cento e vinte e dois por cento), a partir

de 1º de novembro de 2017;

VI – 125% (cento e vinte e cinco por cento), a

partir de 1º de junho de 2018;

VII – 130% (cento e trinta por cento), a partir de

1º de novembro de 2018;
2019.

VIII - integralmente, a partir de 1º de janeiro de
§ 2º O integrante das carreiras dos servidores do

Ministério

Público

da

União

que

perceber

integralmente

a

retribuição de cargo em comissão ou de cargo de natureza
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Anexos

V

Junho de 2016

e

VI

desta

Lei,

perceberá a gratificação de que trata este artigo.

não

§ 3º O servidor ocupante de cargo em comissão sem

vínculo efetivo com a administração pública e o servidor
requisitado não perceberão a gratificação de que trata este
artigo.

§ 4º O integrante das carreiras dos servidores do

Ministério Público da União cedido com fundamento nos incisos

I e II do caput do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, não perceberá, durante o afastamento, a gratificação
de que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão para

órgão da União ou para a Fundação de Previdência Complementar
do Servidor Público Federal, na condição de optante pela
remuneração do cargo efetivo.
destinado

Art.
ao

14.

O

Adicional

integrante

das

de

Qualificação

carreiras

dos

-

AQ

servidores

é

do

Ministério Público da União portador de título, diploma ou
certificado de ação

de

treinamento, de graduação ou de

pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, nos termos de
regulamento próprio.

§ 1º O adicional de que trata este artigo não será

concedido quando o curso constituir requisito para ingresso

no cargo.

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, só serão

considerados
instituições

os

de

cursos

ensino

reconhecidos

credenciadas

ou

e

ministrados

reconhecidas

por

pelo

Ministério da Educação, na forma da legislação específica, ou
fornecidos

pela

Escola

Superior

do

Ministério

União, ressalvadas as ações de treinamento.
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admitidos

§ 3º Os cursos de pós-graduação lato sensu serão
desde

sessenta horas.
proventos

Quinta-feira 9

que

com

duração

mínima

de

trezentas

e

§ 4º O AQ somente será considerado no cálculo dos
e

das

pensões

se

o

título

ou

o

diploma

forem

anteriores à data da inativação, excetuado, ainda, do cômputo
o disposto no inciso V do art. 15 desta Lei.
cargo

Art. 15. O AQ incidirá sobre o vencimento básico do

efetivo

percentuais:
I

-

do

servidor,

12,5%

(doze

observados

inteiros

e

os

cinco

seguintes

décimos

por

cento), ao portador de título de doutor;
mestre;

II - 10% (dez por cento), ao portador de título de
III

-

7,5%

(sete

inteiros

e

cinco

décimos

cento), ao portador de certificado de especialização;

por

IV - 5% (cinco por cento), ao portador de diploma

de curso superior;

V - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento),

para cada conjunto de ações de treinamento que totalize pelo
menos cento e vinte horas, observado o limite máximo de 5%
(cinco por cento).
§

1º

Em

nenhuma

hipótese

o

servidor

perceberá

cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos
incisos I a IV do caput deste artigo.
§

2º

Os

coeficientes

relativos

às

ações

de

treinamento previstas no inciso V do caput deste artigo serão

aplicados pelo prazo de quatro anos, a contar da data de
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conclusão da última ação que totalizou o mínimo de cento e
vinte horas.
§

3º

O

AQ

será

devido

a

partir

do

dia

da

apresentação do título, diploma ou certificado.

§ 4º O integrante das carreiras dos servidores do

Ministério Público da União cedido com fundamento nos incisos

I e II do caput do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, não perceberá, durante o afastamento, o adicional de

que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão para órgão
da União na condição de optante pela remuneração do cargo
efetivo.

Art. 16. A Gratificação de Perícia e a Gratificação

de Projeto, ambas no valor de 35% (trinta e cinco por cento)

do vencimento básico mensal, são devidas, respectivamente, ao
servidor:

I - integrante da carreira de Analista, durante o

período em que desenvolver perícia, mediante designação do

Procurador-Geral de cada ramo do Ministério Público da União
ou

do

órgão

colegiado

de

coordenação

e

revisão,

com

o

objetivo de subsidiar a atuação institucional em procedimento
extrajudicial ou em processo judicial;

II - designado pela autoridade superior da entidade

para desenvolver e implementar projeto de especial interesse
da administração.
poderão

§ 1º As gratificações previstas neste artigo não

ser

percebidas

cumulativamente

acumuladas com o pagamento de hora extra.
§

2º

O

servidor

efetivo

de

entre

outro

si

órgão

nem

da

administração pública e o exclusivamente ocupante de cargo em
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comissão farão jus à Gratificação de Projeto, na hipótese do
inciso II deste artigo, no valor de 35% (trinta e cinco por

cento) do primeiro padrão do vencimento básico mensal da
carreira de Analista, caso ocupante de cargo em comissão, ou
da

carreira

confiança.
as

de

Técnico,

caso

designado

para

função

de

§ 3º O Procurador-Geral da República regulamentará

gratificações

de

que

trata

este

artigo,

podendo

estabelecer limite de tempo de percepção e condições para a
concessão.

Art. 17. A Gratificação de Atividade de Segurança –

GAS é devida ao servidor que exerça funções de segurança e

esteja em efetivo exercício em órgão ou unidade de segurança
institucional.
artigo

§ 1º A gratificação de que trata o caput deste

corresponde

a

35%

(trinta

e

vencimento básico mensal do servidor.

cinco

por

cento)

do

§ 2º A gratificação de que trata este artigo é

devida, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do
vencimento básico mensal, ao servidor que, sob designação do

Procurador-Geral da República ou de autoridade delegada, atue

em órgão ou unidade de pesquisa e análise de informação para
subsidiar a atuação institucional dos membros do Ministério
Público da União.

§ 3º Os servidores efetivos de outros órgãos da

administração pública e os exclusivamente ocupantes de cargo

em comissão farão jus à gratificação de que trata o caput

deste artigo no valor de 35% (trinta e cinco por cento) do

primeiro padrão do vencimento básico mensal da carreira de
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Analista, caso ocupantes de cargo em comissão, ou da carreira
de Técnico, caso designados para função de confiança.

§ 4º A percepção da gratificação de que trata este

artigo poderá ser condicionada à aprovação do servidor em

teste de aptidão e em curso de atualização, com periodicidade
e critérios definidos em regulamento.

Art. 18. A retribuição pelo exercício de função de

confiança,

de

cargo

em

comissão

e

de

cargo

de

natureza

especial é a constante, respectivamente, dos Anexos IV, V e
VI desta Lei.

§ 1º Os valores fixados nos Anexos IV, V e VI desta

Lei terão efeitos financeiros a partir de 1º de junho de

2016.

§ 2º Ao servidor integrante das carreiras de que

trata esta Lei e ao cedido ao Ministério Público da União,
investidos em cargo em comissão ou em cargo

de natureza

especial, é facultado optar pela remuneração de seu cargo

efetivo ou emprego permanente, acrescida de 65% (sessenta e
cinco por cento) dos valores fixados no Anexo V ou no Anexo
VI desta Lei.

CAPÍTULO VI
DA JORNADA DE TRABALHO

fixada

Art. 19. O servidor cumprirá jornada de trabalho

em

regulamento,

respeitada

a

duração

máxima

do

trabalho semanal de quarenta horas, ressalvado, sem prejuízo
da remuneração, o ocupante de:

I - cargo privativo de médico, que tem jornada

semanal de vinte horas;
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II

-

cargo

da

semanal de trinta horas.

área

de

Quinta-feira 9

saúde,

que

tem

jornada

Parágrafo único. O Procurador-Geral da República

regulamentará
realizado

o

controle

da

preferencialmente

jornada
por

de

meio

trabalho,

a

eletrônico,

ser

com

utilização do regime de banco de horas, sobreaviso e escala,
assim como estabelecerá os limites de horas extras mensais e
anuais

relativos

aos

servidores

do

Ministério

União, observada a disponibilidade orçamentária.

Público

da

ramos

do

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.

Ministério

20.

Os

Público

quadros

da

União

de

pessoal

corresponderão

dos
ao

número

de

cargos efetivos das carreiras dos servidores do Ministério
Público

da

União

e

de

funções

de

confiança

e

cargos

comissionados, providos e vagos, criados por lei e existentes
na data da publicação desta Lei.

§ 1º Criam-se, no quadro do Ministério Público da

União, os cargos de natureza especial de Secretário-Geral do
Ministério

Público

da

União

e

de

Chefe

de

Gabinete

do

Procurador-Geral da República, com a retribuição constante do
Anexo VI desta Lei.

§ 2º Cria-se, no quadro do Conselho Nacional do

Ministério

Público,

o

cargo

de

natureza

especial

de

Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público,
com a retribuição constante do Anexo VI desta Lei.
sem
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exercício da advocacia e de consultoria técnica, ressalvado o
disposto no art. 29 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.

Art. 22. Os ramos do Ministério Público da União

fixarão em ato próprio a distribuição dos cargos efetivos,
funções

de

confiança

e

cargos

em

componentes de sua estrutura.

comissão

nas

unidades

§ 1º Os Procuradores-Gerais de cada ramo de que

trata este artigo são autorizados a transformar, sem aumento
de despesa e sem majoração de quantitativos físicos previstos
em

lei,

no

âmbito

de

suas

competências,

as

funções

de

confiança e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal,
bem

como

alterar-lhes

a

denominação

específica,

transformação de função em cargo ou vice-versa.
§

2º

A

transformação

prevista

no

§

vedada

1º

a

somente

produzirá efeitos após sua comunicação formal ao Procurador-Geral
da República.

Art.

23.

A

vantagem

pecuniária

individual,

instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, e
outras

parcelas

que

tenham

por

origem

a

citada

vantagem

concedidas por decisão administrativa ou judicial, ainda que
decorrente

de

sentença

transitada

ou

não

em

julgado,

incidentes sobre os cargos efetivos e em comissão de que
trata esta Lei, ficam absorvidas a partir da implementação
dos novos valores constantes dos Anexos II e V desta Lei.
Art.

24.

Nenhuma

redução

de

remuneração

poderá

resultar da aplicação desta Lei, assegurada ao servidor a
percepção da diferença como vantagem pessoal
identificada,
subsequentes.
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Art. 25. O servidor afastado para cursar pós-graduação,

no País ou no exterior, com ônus total ou parcial para a

instituição, só poderá desligar-se do Ministério Público da
União transcorrido o dobro do prazo do afastamento, salvo se

ressarcir a remuneração percebida no período e as despesas
decorrentes.

Art. 26. Caberá a cada ramo do Ministério Público

da União, no âmbito de sua competência, instituir programa

permanente

de

capacitação

destinado

à

formação,

à

qualificação e ao aperfeiçoamento profissional, bem como ao
desenvolvimento

gerencial,

servidores

desempenharem

para

atribuições.

Art.

27.

As

visando
de

carteiras

à

modo
de

preparação

mais

efetivo

identidade

dos

suas

funcional

emitidas pelos ramos do Ministério Público da União têm fé
pública em todo o território nacional.
cujas

§ 1º Aos servidores do Ministério Público da União

atribuições

estejam

relacionadas

às

funções

de

segurança será conferida a denominação de Inspetor e Agente
de

Segurança

Institucional,

para

funcional, nos termos do regulamento.

fins

de

identificação

§ 2º Aos servidores do Ministério Público da União

cujas atribuições estejam relacionadas ao desenvolvimento de

perícia será conferida a denominação de Perito, para fins de
identificação funcional, nos termos do regulamento.
Art.

regulamentará

o

28.

O

disposto

Procurador-Geral

nesta

Lei,

ouvidas

da

as

República

entidades

sindicais, cabendo a cada ramo do Ministério Público da União
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expedir

instruções

aplicação.

Art.

Junho de 2016

29.

complementares
Aplica-se

o

necessárias

disposto

nesta

à

sua

Lei

às

carreiras dos servidores do Conselho Nacional do Ministério

Público, correndo as despesas resultantes de sua aplicação à
conta das dotações orçamentárias próprias do órgão.
§

1º

O

quadro

de

pessoal

efetivo

do

Conselho

Nacional do Ministério Público é composto pelas seguintes
carreiras,

constituídas

pelos

provimento efetivo:

respectivos

cargos

de

I - Analista do Conselho Nacional do Ministério

Público, de nível superior; e

II - Técnico do Conselho Nacional do Ministério

Público, de nível médio.
Congresso

§ 2º O Procurador-Geral da República submeterá ao
Nacional

carreiras

do

quadro

projeto

Ministério Público.

de

de

lei

pessoal

para

do

dispor

Conselho

sobre

Nacional

as

do

§ 3º A Gratificação de Perícia, prevista no art.

16, é devida ao Analista designado pelo Conselho Nacional do
Ministério Público para realização de atividade de controle
externo

fora

do

ambiente

prevista em regulamento.
§

4º

Os

da

sede

servidores

de

do

trabalho,

Conselho

na

forma

Nacional

do

Ministério Público poderão aderir a plano de saúde gerido
pelos

ramos

transferência

do

de

Ministério
valores

Público

da

descontados

União,
em

mediante

folha

e

descentralização de recursos, pelo Conselho, para a cobertura
das despesas correspondentes.
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30.

O

disposto

Quinta-feira 9

nesta

Lei

aplica-se

aos

aposentados e pensionistas, nos termos do art. 7º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.
Art. 31. Os cargos em

comissão

de

de

de

Assessor

Nível II – CC-2, criados pelas Leis nºs 12.931, de 26 de
dezembro
12.321,

de

2013,
8

12.883,

de

de

setembro

21

de

novembro

2010,

de

2013,

destinados

e

ao

assessoramento de membros do Ministério Público da União, são
transformados em Assessor Nível IV – CC-4.
§

condicionada
cargos

1º
à

A

eficácia

publicação

transformados,

República,

observada

de

por

a

do

disposto

quadro

ato

do

de

neste

artigo

é

distribuição

dos

Procurador-Geral

da

disponibilidade

orçamentária

financeira e obedecido o seguinte escalonamento:

e

I - a partir de julho de 2016, de até setecentos

cargos providos, preferencialmente alocados nos Ofícios de

Subprocuradores-Gerais, Procuradores Regionais, Procuradores
de Justiça e Procuradores da Justiça Militar;
II

-

a

partir

de

julho

de

2017,

cargos providos, alocados nos demais ofícios.

de

setecentos

§ 2º Os cargos transformados e ainda não providos

deverão observar, para seu primeiro provimento, os demais
requisitos

previstos

referidas no caput.

pelas

respectivas

leis

de

criação

Art. 32. As despesas resultantes da execução desta

Lei correm à conta das dotações consignadas ao Ministério
Público

Público.
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Art.

33.

A

eficácia

do

Junho de 2016

disposto

nesta

Lei

é

condicionada à expressa autorização em anexo próprio da lei
orçamentária

anual,

com

a

respectiva

dotação

prévia,

nos

termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal, e ao

atendimento das normas pertinentes da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 35. Fica revogada a Lei nº 11.415, de 15 de

dezembro de 2006.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

GIACOBO
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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ANEXO I
CARGO

CLASSE

PADRÃO
13
12

C

11
10
9
8

ANALISTA

7
B

6
5
4
3

A

2
1
13
12

C

11
10

TÉCNICO

9
8
B

7
6
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5
4
3

A

2
1

ANEXO II
CARGO

CLASSE

C

ANALISTA

B

A

C

TÉCNICO

B

A
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PADRÃO
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

VALOR
(R$)
7.792,30
7.565,34
7.344,99
7.131,06
6.923,36
6.550,01
6.359,23
6.174,01
5.994,18
5.819,60
5.505,76
5.345,40
5.189,71
4.749,33
4.611,00
4.476,70
4.346,31
4.219,71
3.992,16
3.875,88
3.763,00
3.653,40
3.546,98
3.355,71
3.257,97
3.163,07
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ANEXO III
CARGO

CLASSE

ANALISTA
C

PADRÃO

7.061,77 7.166,13 7.305,28 7.374,85

11

6.656,40 6.754,77 6.885,93 6.951,51

12

9
8
7
6
5
4

A
TÉCNICO

3
2
1

13
C

12
11
10
9
8

B

7
6
5
4

A
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1º/6/2016 1º/7/2016 1º/11/2016 1º/6/2017

13

10

B

VALOR (R$)
A PARTIR DE

3
2
1

6.856,09 6.957,41 7.092,51 7.160,06
6.462,53 6.558,03 6.685,37 6.749,04
6.274,29 6.367,02 6.490,65 6.552,46
5.935,94 6.023,67 6.140,63 6.199,11
5.763,05 5.848,22 5.961,77 6.018,55
5.595,20 5.677,89 5.788,14 5.843,26
5.432,23 5.512,51 5.619,55 5.673,07
5.274,01 5.351,95 5.455,87 5.507,83
4.989,60 5.063,34 5.161,65 5.210,81
4.844,27 4.915,86 5.011,31 5.059,04
4.703,18 4.772,68 4.865,35 4.911,69
4.304,08 4.367,68 4.452,49 4.494,90
4.178,71 4.240,47 4.322,81 4.363,98
4.057,01 4.116,96 4.196,90 4.236,87
3.938,84 3.997,05 4.074,66 4.113,47
3.824,11 3.880,63 3.955,98 3.993,66
3.617,90 3.671,36 3.742,65 3.778,30
3.512,52 3.564,43 3.633,64 3.668,25
3.410,22 3.460,61 3.527,81 3.561,41
3.310,89 3.359,82 3.425,06 3.457,68
3.214,45 3.261,96 3.325,30 3.356,97
3.041,11 3.086,06 3.145,98 3.175,94
2.952,53 2.996,17 3.054,35 3.083,43
2.866,53 2.908,90 2.965,38 2.993,62
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CARGO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CLASSE PADRÃO
13
C

12
11
10
9

ANALISTA

8
B

7
6
5
4

A

3
2
1

13
C

12
11
10
9

TÉCNICO

8
B

7
6
5
4

A
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3
2
1
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VALOR (R$)
A PARTIR DE

1º/11/2017 1º/6/2018 1º/11/2018 1º/1/2019
7.444,43

7.514,00

7.583,58

7.792,30

7.017,09

7.082,67

7.148,25

7.344,99

7.227,60
6.812,71
6.614,28
6.257,60
6.075,33
5.898,39
5.726,59
5.559,79
5.259,97
5.106,77
4.958,03
4.537,30
4.405,15
4.276,84
4.152,27
4.031,33
3.813,94
3.702,85
3.595,01
3.490,30
3.388,64
3.205,90
3.112,52
3.021,86

7.295,15
6.876,38
6.676,10
6.316,08
6.132,11
5.953,51
5.780,11
5.611,76
5.309,13
5.154,49
5.004,36
4.579,71
4.446,32
4.316,81
4.191,08
4.069,01
3.849,58
3.737,46
3.628,61
3.522,92
3.420,31
3.235,86
3.141,61
3.050,10

7.362,70
6.940,05
6.737,91
6.374,56
6.188,89
6.008,64
5.833,63
5.663,72
5.358,29
5.202,22
5.050,70
4.622,11
4.487,49
4.356,78
4.229,89
4.106,68
3.885,23
3.772,06
3.662,20
3.555,54
3.451,98
3.265,83
3.170,70
3.078,35
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6.359,23
6.174,01
5.994,18
5.819,60
5.505,76
5.345,40
5.189,71
4.749,33
4.611,00
4.476,70
4.346,31
4.219,71
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ANEXO IV
FUNÇÃO DE CONFIANÇA
FC-3

VALOR (R$)
A PARTIR DE
1º/6/2016
1.690,32

FC-2

1.185,05

FC-1

1.019,17
ANEXO V

CARGO EM COMISSÃO
CC-7

VALOR (R$)
A PARTIR DE
1º/6/2016
14.607,74

CC-6

12.940,02

CC-5

11.382,88

CC-4

9.216,74

CC-3

5.482,97

CC-2

4.962,19

CC-1

3.461,96
ANEXO VI

CARGO DE NATUREZA ESPECIAL
Secretário-Geral do
Ministério Público da União
Chefe de Gabinete do
Procurador-Geral da
República

Secretário-Geral do Conselho
Nacional do Ministério
Público
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VALOR (R$)
A PARTIR DE 1º/6/2016
15.338,13
15.338,13
15.338,13
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LEGISLAÇÃO CITADA
Constituição de 1988 - 1988/88
parágrafo 1º do artigo 169
Emenda Constitucional nº 41, de 2003 - REFORMA DA PREVIDENCIA - 41/03
artigo 7º
Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - 101/00
Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 - 8112/90
inciso I do artigo 93
inciso II do artigo 93
Lei nº 8.906, de 4 de Julho de 1994 - 8906/94
artigo 29
Lei nº 10.698, de 2 de Julho de 2003 - 10698/03
Lei nº 11.415, de 15 de Dezembro de 2006 - 11415/06
Lei nº 12.321, de 8 de Setembro de 2010 - 12321/10
Lei nº 12.883, de 21 de novembro de 2013 - 12883/13
Lei nº 12.931, de 26 de dezembro de 2013 - 12931/13
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 27, DE 2016
(nº 2.646/2015, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sobre o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal referido no inciso XV
do art. 48 da Constituição Federal, e dá outras providências.

AUTORIA: Supremo Tribunal Federal
DOCUMENTOS:
- Projeto Original
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Dispõe sobre o subsídio do Ministro
do Supremo Tribunal Federal referido
no
inciso
XV
do
art.
48
da
Constituição Federal, e dá outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Tribunal

Art. 1º O subsídio mensal do Ministro do Supremo
Federal,

referido

no

inciso

XV

do

art.

48

da

Constituição Federal, observado o disposto no art. 3º desta
Lei, corresponderá aos seguintes valores:

I – R$ 36.713,88 (trinta e seis mil, setecentos e

treze reais e oitenta e oito centavos), a partir de 1º de
junho de 2016;

II - R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e

noventa e três reais e trinta e dois centavos), a partir de
1º de janeiro de 2017.

Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta

Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas
aos órgãos do Poder Judiciário da União.
Art.

3º

A

implementação

do

disposto

observará o art. 169 da Constituição Federal.

nesta

Lei

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

GIACOBO
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 28, DE 2016
(nº 2.647/2015, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral da República.

AUTORIA: Procurador-Geral da República
DOCUMENTOS:
- Projeto Original
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Dispõe
sobre
o
subsídio
Procurador-Geral da República.

do

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O subsídio mensal do Procurador-Geral da

República, referido no inciso XI do art. 37 e no § 4º do art.
39, combinados com o § 2º do art. 127 e a alínea c do inciso

I do § 5º do art. 128, todos da Constituição Federal, será
de:

I – R$ 36.713,88 (trinta e seis mil, setecentos e

treze reais e oitenta e oito centavos), a partir de 1º de
junho de 2016;

II - R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e

noventa e três reais e trinta e dois centavos), a partir de
1º de janeiro de 2017.

Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta

Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas
ao Ministério Público da União.
Art.

3º

A

implementação

do

disposto

nesta

Lei

observará o previsto no art. 169 da Constituição Federal e as
normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

GIACOBO
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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LEGISLAÇÃO CITADA
Constituição de 1988 - 1988/88
parágrafo 2º do artigo 127
alínea c do inciso I do parágrafo 5º do artigo 128
artigo 169
Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - 101/00
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 29, DE 2016
(nº 2.648/2015, na Câmara dos Deputados)
Altera dispositivos da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as
Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, e dá outras providências.

AUTORIA: Supremo Tribunal Federal
DOCUMENTOS:
- Projeto Original
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Altera
dispositivos
da
Lei
nº
11.416, de 15 de dezembro de 2006,
que dispõe sobre as Carreiras dos
Servidores do Poder Judiciário da
União, e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O Anexo II da Lei nº 11.416, de 15 de

dezembro de 2006, passa a ser o constante do Anexo I desta
Lei.

Art. 2º A diferença entre o vencimento fixado por

esta Lei e o decorrente da Lei n° 11.416, de 15 de dezembro
de

2006,

será

cumulativas,

implementada

conforme

seguinte razão:

o

em

Anexo

II

parcelas
desta

sucessivas,

Lei,

não

observada

a

I - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), a

partir de 1º de junho de 2016;
de 2016;

II — 3% (três por cento), a partir de 1º de julho
III — 5% (cinco por cento), a partir de 1º de

novembro de 2016;
de 2017;
de 2017;
de 2018;

IV — 6% (seis por cento), a partir de 1º de junho
V — 7% (sete por cento), a partir de 1º de novembro
VI — 8% (oito por cento), a partir de 1º de junho
VII

—

novembro de 2018;
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VIII — 12% (doze por cento), a partir de 1º de

janeiro de 2019.

Art. 3º Os arts. 13 e 15 da Lei nº 11.416, de 15 de

dezembro

de

2006,

alterações:

passam

a

vigorar

com

as

seguintes

“Art. 13. A Gratificação Judiciária - GAJ

será calculada mediante aplicação do percentual de
140%

(cento

e

quarenta

por

cento)

sobre

o

vencimento básico estabelecido no Anexo II desta
Lei.

§ 1º O percentual previsto no caput será

implementado

gradativamente

sobre

os

valores

fixados no Anexo II desta Lei e corresponderá a:

I - 97% (noventa e sete por cento), a

partir de 1º de junho de 2016;

II — 104% (cento e quatro por cento), a

partir de 1º de julho de 2016;

III — 108% (cento e oito por cento), a

partir de 1º de novembro de 2016;

IV — 113% (cento e treze por cento), a

partir de 1° de junho de 2017;
V

—

122%

(cento

e

vinte

e

dois

cento), a partir de 1º de novembro de 2017;

por

VI — 125% (cento e vinte e cinco por

cento), a partir de 1º de junho de 2018;

VII — 130% (cento e trinta por cento), a

partir de 1º de novembro de 2018;

VIII — integralmente, a partir de 1º de

janeiro de 2019.
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...................................................

§ 3º O servidor das Carreiras dos Quadros

de

Pessoal

do

Poder

Judiciário

cedido

não

perceberá, durante o afastamento, a gratificação de
que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão
para

órgãos

Previdência
Federal

condição

do

de

da

União

ou

Complementar

Poder

efetivo.”(NR)

para

do

Judiciário

optante

pela

—

a

Fundação

de

FUNPRESP-JUD,

na

Servidor

remuneração

Público

do

cargo

“Art. 15. ...............................

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

§ 4º O servidor das Carreiras dos Quadros

de

Pessoal

do

Poder

Judiciário

cedido

não

perceberá, durante o afastamento, o adicional de
que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão
para

órgãos

da

Previdência
Federal

condição

do

de

União

ou

Complementar
Poder

efetivo.”(NR)

para

do

Judiciário

optante

pela

a

Fundação

de

FUNPRESP-JUD,

na

Servidor

—

remuneração

Público

do

cargo

Art. 4º O Anexo III da Lei nº 11.416, de 15 de

dezembro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo III desta
Lei, a partir de 1° de abril de 2016.
dezembro

Art. 5º Os arts. 14 e 15 da Lei n° 11.416, de 15 de
de

alterações:

2006,

passam

a

vigorar

com

as

seguintes

“Art. 14.................................

...................................................
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6º

O

Judiciário

superior.”(NR)
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adicional
portador

também

de

é

diploma

devido
de

ao

curso

“Art. 15. ...............................

...................................................
VI

-

5%

(cinco

por

cento)

para

os

Técnicos Judiciários portadores de diploma de curso
superior.
perceberá

§

1º

Em

nenhuma

cumulativamente

hipótese,

mais

de

um

o

servidor

percentual

dentre os previstos nos incisos I, II, III e VI do
caput deste artigo.

............................................ ”(NR)

Art.

6°

A

vantagem

pecuniária

individual,

instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, e
outras

parcelas

que

tenham

por

origem

a

citada

vantagem

concedidas por decisão administrativa ou judicial, ainda que
decorrente

de

sentença

transitada

ou

não

em

julgado,

incidentes sobre os cargos efetivos e em comissão de que

trata esta Lei, ficam absorvidas a partir da implementação
dos novos valores constantes dos Anexos I e III desta Lei.
Parágrafo

único.

Na

hipótese

de

redução

de

remuneração, provento ou pensão em consequência do disposto
nesta

Lei,

a

diferença

será

paga

a

título

de

parcela

complementar, de natureza provisória, que será gradativamente
absorvida

por

ocasião

do

desenvolvimento

no

cargo

ou

na

carreira, da progressão ou da promoção, da reorganização ou
da
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remunerações previstas nesta Lei, bem como da implementação
dos valores constantes dos Anexos I e III desta Lei.

Art. 7º As despesas resultantes da execução desta

Lei correm à conta das dotações consignadas aos órgãos do
Poder Judiciário no orçamento geral da União.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

GIACOBO
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 2016
(nº 2.742/2015, na Câmara dos Deputados)
Reajusta a remuneração dos servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

AUTORIA: Mesa da Câmara dos Deputados
DOCUMENTOS:
- Projeto Original
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Reajusta
a
remuneração
dos
servidores integrantes do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A remuneração dos servidores integrantes do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados fica reajustada nos

seguintes percentuais:

I — 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento),

a partir de 1º de janeiro de 2016;

II — 5% (cinco por cento), a partir de 1º de janeiro

de 2017, aplicados sobre as remunerações vigentes em 31 de
dezembro de 2016;

III — 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por

cento), a partir de 1º de janeiro de 2018, aplicados sobre as
remunerações vigentes em 31 de dezembro de 2017;

IV — 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por

cento), a partir de 1º de janeiro de 2019, aplicados sobre as
remunerações vigentes em 31 de dezembro de 2018.
12.777,

Parágrafo único. As tabelas constantes da Lei nº

de

28

de dezembro

de

2012,

ficam

reajustadas

acordo com os incisos I a IV do caput deste artigo.
Art.

2º

O

disposto

nesta

Lei

aplica-se

de

aos

proventos de aposentadoria e às pensões sujeitos a reajustes
com base na remuneração do servidor ativo.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão

à conta das dotações orçamentárias da Câmara dos Deputados.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor

Junho de 2016

na

data

de

publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

GIACOBO
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 31, DE 2016
(nº 2.743/2015, na Câmara dos Deputados)
Altera os Anexos III, IV, V e VI da Lei n° 10.356, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe
sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira do Tribunal de Contas da União e dá
outras providências.

AUTORIA: Tribunal de Contas da União
DOCUMENTOS:
- Projeto Original
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Altera os Anexos III, IV, V e VI
Lei n° 10.356, de 27 de dezembro
2001, que dispõe sobre o Quadro
Pessoal e o Plano de Carreira
Tribunal de Contas da União e
outras providências.

da
de
de
do
dá

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Os Anexos III, IV, V e VI da Lei n° 10.356,

de 27 de dezembro de 2001, passam a vigorar na forma dos

Anexos I, II, III e IV desta Lei, respectivamente, a partir
de 1° de janeiro de 2016.
Art.

publicação.

2°

Esta

Lei

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

entra

em

vigor

na

data

de junho de 2016.

GIACOBO
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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ANEXO I
(Anexo III da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001)
FUNÇÕES DE CONFIANÇA
QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO
A PARTIR DE
01/01/2016

VALOR
UNITÁRIO
A PARTIR DE
01/01/2017

VALOR
UNITÁRIO
A PARTIR DE
01/01/2018

VALOR
UNITÁRIO
A PARTIR DE
01/01/2019

FC-6

3

4.678,99

4.964,41

5.454,40

5.810,02

FC-5

223

4.215,46

4.472,60

4.914,04

5.234,44

FC-4

192

3.570,08

3.787,85

4.161,71

4.433,06

FC-3

323

2.654,67

2.816,61

3.094,61

3.296,37

FC-2

59

1.399,69

1.485,07

1.631,65

1.738,03

FC-1

113

1.049,77

1.113,81

1.223,74

1.303,53

TOTAL

913

NÍVEL DA
FUNÇÃO

ANEXO II
(Anexo IV da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001)
CARGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO
DO CARGO

QUANTIDADE

REMUNERAÇÃO A REMUNERAÇÃOREMUNERAÇÃOREMUNERAÇÃO
PARTIR DE
A PARTIR DE
A PARTIR DE
A PARTIR DE
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2018
01/01/2019

OFICIAL DE
GABINETE
ASSISTENTE

14

13.260,83

14.785,83

16.412,27

18.053,50

14

9.331,71

10.404,85

11.549,39

12.704,32

TOTAL

28
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ANEXO III
(Anexo V da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001)
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO
CARGOS

CLASSE

AUDITOR
FEDERAL
DE
ESPECIAL
CONTROL
E
EXTERNO
ÁREA DE
B
CONTROL
E
EXTERNO
E ÁREA DE
APOIO
A
TÉCNICO E
ADMINISTRATIVO

CARGOS

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

CLASSE PADRÃO

TÉCNICO
FEDERAL
DE
CONTROLE ESPECIA
L
EXTERNO
ÁREA DE
CONTROLE
EXTERNO
B
E ÁREA DE
APOIO
TÉCNICO E
ADMINISTRATIVO
A

Página 4 de 7

PADRÃO

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

VALOR
APARTIR DE
01/01/2016
(EM R$)

VALOR
A PARTIR DE
01 /01/2017
(EM R$)

VALOR

VALOR

A PARTIR DE
01 /01/2018
(EM R$)

A PARTIR DE
01 /01/2019
(EM R$)

Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
30 horas/
de
30 horas/
de
30 horas/
30 horas/
de
de
semana trabalho semana trabalho semana trabalho semana trabalho
normal
normal
normal
normal
6.836,02
6.636,90
6.443,61
6.255,93
5.739,40
5.572,22
5.409,92
5.251,99
4.818,66
4.678,30
4.542,05
4.409,76
4.281,32

9.114,70
8.849,20
8.591,47
8.341,23
7.652,53
7.429,63
7.213,23
7.002,66
6.424,88
6.237,74
6.056,07
5.879,68
5.708,43

VALOR
A PARTIR DE
01/01/2016
(EM R$)

7.204,48
6.994,63
6.790,92
6.593,12
6.048,75
5.872,57
5.701,52
5.535,08
5.078,38
4.930,46
4.786,87
4.647,45
4.512,08

9.605,98
9.326,18
9.054,55
8.790,83
8.065,00
7.830,09
7.602,02
7.380,10
6.771,18
6.573,95
6.382,49
6.196,60
6.016,11

VALOR
A PARTIR DE
01/01/2017
(EM R$)

7.571,91 10.095,88 7.945,96 10.594,62
7.351,36 9.801,81 7.714,52 10.286,02
7.137,25 9.516,34 7.489,83 9.986,44
6.929,37 9.239,16 7.271,68 9.695,57
6.357,24 8.476,32 6.671,29 8.895,05
6.172,07 8.229,42 6.476,97 8.635,96
5.992,30 7.989,73 6.288,31 8.384,42
5.817,37 7.756,49 6.104,74 8.139,66
5.337,38 7.116,51 5.601,05 7.468,07
5.181,92 6.909,22 5.437,91 7.250,54
5.031,00 6.708,00 5.279,53 7.039,37
4.884,47 6.512,62 5.125,76 6.834,35
4.742,20 6.322,93 4.976,46 6.635,29

VALOR
A PARTIR DE
01/01/2018
(EM R$)

VALOR
A PARTIR DE
01/01/2019
(EM R$)

Jornada
de
30 horas/
30 horas/
semana trabalho semana
normal

Jornada
de
trabalho
normal

Jornada de
Jornada
30 horas/ de trabalho 30 horas/ trabalho
semana
semana
normal
normal

4.443,44
4.310,12
4.180,82
4.055,39
3.933,73
3.815,73
3.701,26
3.590,21
3.482,50
3.378,04
3.276,69
3.178,38
3.083,03

6.243,92
6.056,58
5.874,88
5.698,64
5.527,68
5.361,86
5.201,01
5.044,96
4.893,61
4.746,82
4.604,40
4.466,25
4.332,28

4.921,77
4.774,10
4.630,88
4.491,95
4.357,19
4.226,49
4.099,70
3.976,69
3.857,39
3.741,68
3.629,42
3.520,52
3.414,92

5.924,58
5.746,83
5.574,42
5.407,19
5.244,97
5.087,64
4.935,01
4.786,94
4.643,33
4.504,05
4.368,91
4.237,83
4.110,71

4.682,94
4.542,44
4.406,16
4.273,98
4.145,76
4.021,39
3.900,76
3.783,72
3.670,21
3.560,11
3.453,30
3.349,69
3.249,21

Parte integrante do Avulso do PLC nº 31 de 2016.

6.562,36
6.365,47
6.174,50
5.989,27
5.809,59
5.635,31
5.466,26
5.302,25
5.143,18
4.988,91
4.839,22
4.694,03
4.553,22

5.164,90
5.009,94
4.859,64
4.713,85
4.572,44
4.435,27
4.302,22
4.173,13
4.047,94
3.926,52
3.808,71
3.694,44
3.583,61

6.886,54
6.679,92
6.479,52
6.285,14
6.096,58
5.913,70
5.736,29
5.564,18
5.397,25
5.235,36
5.078,28
4.925,92
4.778,15

127

128

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CARGOS

CLASSE PADRÃO

VALOR
A PARTIR DE
01/01/2016
(EM R$)
(EM R$)
30 horas/
semana

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

AUXILIAR ESPECIAL
DE
CONTROLE
EXTERNO
ÁREA DE
B
SERVIÇOS
GERAIS

A

2.888,24
2.801,66
2.717,69
2.636,22
2.557,21
2.480,57
2.406,19
2.334,08
2.264,12
2.196,26
2.130,42
2.066,58
2.004,62

VALOR
A PARTIR DE
01/01/2017
(EM R$)

Jornada de
trabalho 30 horas/
semana
normal
3.850,99
3.735,55
3.623,58
3.514,95
3.409,61
3.307,42
3.208,26
3.112,11
3.018,83
2.928,35
2.840,57
2.755,44
2.672,82

3.043,92
2.952,67
2.864,17
2.778,31
2.695,04
2.614,27
2.535,89
2.459,89
2.386,16
2.314,64
2.245,25
2.177,96
2.112,67

Junho de 2016
VALOR
A PARTIR DE
01/01/2018
(EM R$)

VALOR
A PARTIR DE
4
01/01/2019
(EM R$)

Jornada de
trabalho
normal

30 horas/
semana

Jornada de
trabalho
normal

30 horas/
semana

Jornada de
trabalho
normal

4.058,56
3.936,89
3.818,90
3.704,41
3.593,39
3.485,69
3.381,18
3.279,86
3.181,54
3.086,19
2.993,67
2.903,95
2.816,89

3.199,16
3.103,26
3.010,24
2.920,00
2.832,49
2.747,60
2.665,22
2.585,35
2.507,85
2.432,69
2.359,76
2.289,04
2.220,41

4.265,55
4.137,68
4.013,66
3.893,34
3.776,65
3.663,46
3.553,62
3.447,13
3.343,80
3.243,59
3.146,35
3.052,05
2.960,55

3.357,20
3.256,56
3.158,95
3.064,25
2.972,41
2.883,33
2.796,88
2.713,06
2.631,74
2.552,86
2.476,33
2.402,12
2.330,10

4.476,26
4.342,08
4.211,93
4.085,67
3.963,22
3.844,44
3.729,17
3.617,42
3.508,98
3.403,82
3.301,78
3.202,83
3.106,80

ANEXO IV
(Anexo VI da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001)
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO

CARGOS

CLASSE

AUDITOR
FEDERAL DE
CONTROLE
EXTERNO ÁREA
DE CONTROLE ESPECIAL
EXTERNO E ÁREA
DE APOIO
TÉCNICO E
ADMINISB
TRATIVO,
ESPECIALIDADE
MÉDICO
A

PADRÃO

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

VALOR
A PARTIR
DE
01/01/2016
(EM R$)

VALOR
A PARTIR
DE
01/01/2017
(EM R$)

VALOR
A PARTIR
DE
01/01/2018
(EM R$)

VALOR
A PARTIR
DE
01/01/2019
(EM R$)

20 horas/
semana

20 horas/
semana

20 horas/
semana

20 horas/
semana

4.557,35

4.802,99

5.047,94

5.297,31

4.424,60

4.663,09

4.900,91

5.143,01

4.295,74

4.527,28

4.758,17

4.993,22

4.170,62

4.395,41

4.619,58

4.847,79

3.826,27

4.032,50

4.238,16

4.447,52

3.714,82

3.915,04

4.114,71

4.317,98

3.606,62

3.801,01

3.994,86

4.192,21

3.501,33

3.690,05

3.878,24

4.069,83

3.212,44

3.385,59

3.558,25

3.734,03

3.118,87

3.286,98

3.454,61

3.625,27

3.028,03

3.191,24

3.354,00

3.519,69

2.939,84

3.098,30

3.256,31

3.417,17

2.854,21

3.008,06

3.161,47

3.317,64
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 32, DE 2016
(nº 2.747/2015, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sobre o subsídio do Defensor Público-Geral Federal e dá outras providências.

AUTORIA: Defensoria Pública da União
DOCUMENTOS:
- Projeto Original
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Dispõe sobre o subsídio do Defensor
Público-Geral Federal e dá outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O subsídio mensal do Defensor Público-Geral

Federal, referido no inciso XI do art. 37 e no § 4º do art.
39, combinados com os §§ 2º a 4º do art. 134, todos da
Constituição Federal, passa a ser de:

I – R$ 31.557,21 (trinta e um mil, quinhentos e

cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), a partir de 1º
de julho de 2016;
II

-

R$

32.188,36

(trinta

e

dois

mil,

cento

e

oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), a partir de
1º de janeiro de 2017;

III - R$ 32.938,35 (trinta e dois mil, novecentos e

trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), a partir de
1º de abril de 2017;

IV - R$ 33.763,00 (trinta e três mil, setecentos e

sessenta e três reais), a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art. 2º Os membros da Defensoria Pública da União

serão remunerados na forma desta Lei, por subsídio mensal,
conforme referido no inciso XI do art. 37 e no § 4º do art.

39, combinados com o inciso V do art. 93, com o inciso II do
art.

96

e

com

os

do

art.

134,

Parágrafo único. O subsídio

de

que

Constituição Federal.

§§

2º

a

4º

todos

da

trata o

caput deste artigo observará, ao final, o escalonamento de
5%
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por

cento)

entre

as

categorias
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Carreira de Defensor Público Federal, tendo como referência
aquele

percebido

pelo

Defensor

Público-Geral

observada a progressão da tabela do Anexo desta Lei.

Federal,

Art. 3º As despesas resultantes da aplicação desta

Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à
Defensoria Pública da União.

Art. 4º A implementação do disposto nesta Lei fica

condicionada a sua expressa autorização em anexo próprio da

lei orçamentária anual, com a respectiva dotação prévia, nos
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua

publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

GIACOBO
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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ANEXO
CATEGORIA
JULHO/16
Especial R$ 24.228,23
Primeira R$ 21.426,74
Segunda
R$ 18.716,76
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JANEIRO/17
R$ 26.166,49
R$ 23.676,55
R$ 21.056,35

ABRIL/17
R$ 28.521,47
R$ 26.754,50
R$ 24.425,37
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JANEIRO/18
R$ 32.074,85
R$ 30.471,11
R$ 28.947,55
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Constituição de 1988 - 1988/88
parágrafo 2º do artigo 134
parágrafo 4º do artigo 134
parágrafo 1º do artigo 169
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 33, DE 2016
(nº 4.250/2015, na Câmara dos Deputados)
Altera a remuneração de servidores e empregados públicos; dispõe sobre gratificações
de qualificação e de desempenho; estabelece regras para incorporação de gratificações
às aposentadorias e pensões; e dá outras providências.

AUTORIA: Presidente da República
DOCUMENTOS:
- Projeto Original
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Altera a remuneração de servidores e
empregados
públicos;
dispõe
sobre
gratificações
de
qualificação
e
de
desempenho;
estabelece
regras
para
incorporação
de
gratificações
às
aposentadorias e pensões; e dá outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO
Art. 1º Os Anexos III, V-A e V-B da Lei nº 11.357, de

19 de outubro de 2006, passam a vigorar na forma dos Anexos I, II
e III, respectivamente.

CAPÍTULO II
DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA
Art. 2º Os Anexos CXXXVII, CXXXVIII e CXL da Lei nº

11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passam a vigorar na forma dos
Anexos IV, V e VI, respectivamente.
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CAPÍTULO III
DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
Art. 3º Os Anexos LXII, LXIII e LXV da Lei nº 11.784,
de 22 de setembro de 2008, passam a vigorar na forma dos Anexos
VII, VIII e IX, respectivamente.

Art. 4º O Anexo da Lei nº 10.225, de 15 de maio de

2001, passa a vigorar na forma do Anexo X.

CAPÍTULO IV
DO QUADRO DE PESSOAL DA IMPRENSA NACIONAL
Art.

5º O

Anexo

XLII

da

Lei

nº

11.907,

de

2

de

fevereiro de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo XI.

Art. 6º O Anexo XII da Lei nº 11.090, de 7 de janeiro

de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo XII.

CAPÍTULO V
DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
Art. 7º O Anexo I da Lei nº 10.971, de 25 de novembro

de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo XIII.

Art. 8º O Anexo XL da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro

de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo XIV.

CAPÍTULO VI
DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO INSTITUTO
BRASILEIRO DE TURISMO – EMBRATUR
Art. 9º

A Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006,

passa a vigorar com as seguintes alterações:
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instituída

a

Gratificação

de

Qualificação - GQ, a ser concedida aos ocupantes dos
cargos de nível superior do Plano Especial de Cargos da

Embratur, em retribuição ao cumprimento de requisitos
técnico-funcionais,

acadêmicos

quando

exercício

e

organizacionais

necessários ao desempenho das atividades da Autarquia,
em

efetivo

estabelecida em regulamento.

do

cargo,

na

forma

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

§ 4º A GQ será concedida em dois níveis a

servidores

com

Presidente

da

previsto
limites:

no

§

o

1º,

nível
na

de

forma

Embratur,

qualificação

estabelecida

observados

os

funcional

em

ato

do

seguintes

I - GQ I para até 15% (quinze por cento) dos

cargos de nível superior providos; e

II - GQ II para até 30% (trinta por cento)

dos cargos de nível superior providos.

......................................................
§ 7º

As GQ I e II serão pagas de acordo com

os valores estabelecidos no Anexo VI-B.”(NR)

Art. 10.

Os Anexos VI e VI-A da Lei nº 11.356, de 19

de outubro de 2006, passam a vigorar na forma dos Anexos XV e
XVI, respectivamente.
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Art. 11. A Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006,

passa a vigorar acrescida do Anexo VI-B, na forma do Anexo XVII.
CAPÍTULO VII
DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO
DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Art. 12. Os Anexos V, V-B e V-C da Lei nº 11.095, de 13

de janeiro de 2005, passam a vigorar na forma dos Anexos XVIII,
XIX e XX, respectivamente.

CAPÍTULO VIII
DO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO – FUNAI
Art. 13. Os Anexos LXXXII e LXXXIII da Lei nº 11.907,

de 2 de fevereiro de 2009, passam a vigorar na forma dos Anexos
XXI e XXII, respectivamente.

CAPÍTULO IX
DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE
COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GECEN E DA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E
CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN
Art. 14. O Anexo XLIX-A da Lei nº 11.784, de 22 de

setembro de 2008, passa a vigorar na forma do Anexo XXIII.
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CAPÍTULO X
DOS EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTES DE COMBATE
ÀS ENDEMIAS
Art. 15. O Anexo da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de
2006, passa a vigorar na forma do Anexo XXIV.
CAPÍTULO XI
DO QUADRO EM EXTINÇÃO DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Art. 16. Os Anexos II e III da Lei nº 13.026, de 3 de

setembro de 2014, passam a vigorar na forma dos Anexos XXV e
XXVI, respectivamente.

CAPÍTULO XII
DA REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS BENEFICIADOS
PELA LEI Nº 8.878, DE 11 DE MAIO DE 1994
Art. 17.

O Anexo XLVI da Lei nº 12.702, de 7 de agosto

Art.

O

de 2012, passa a vigorar na forma do Anexo XXVII.
18.

Anexo

CLXX

da

Lei

nº

11.907,

de

fevereiro de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo XXVIII.

2

de

Art. 19. A Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 310. ..................................

......................................................
§ 4º Aos empregados de que trata o art. 309:

I - aplica-se o disposto nos arts. 38, 46,

47, 58, 59, 73 e 74 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990; e

Página 6 de 389

Parte integrante do Avulso do PLC nº 33 de 2016.

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

II

alimentação

Quinta-feira 9

- são devidos os auxílios transporte e
conforme

as

servidores públicos federais.

normas

aplicáveis

aos

......................................................
§ 6º ........................................
I

-

10,25%

(dez

inteiros

e

vinte

e

cinco

centésimos por cento), a partir de 1º de janeiro de

2014;

II - 5% (cinco por cento), a partir 1º de

janeiro de 2015;

III - 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos

por cento), a partir de 1º de agosto de 2016; e

IV - 5% (cinco por cento), a partir de 1º de

janeiro de 2017.

..................................................”(NR)
CAPÍTULO XIII
DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DE CARGOS
ESPECÍFICOS

Art. 20. Os Anexos XIII e XIV da Lei nº 12.277, de 30
de junho de 2010, passam a vigorar na forma dos Anexos XXIX e
XXX, respectivamente.

CAPÍTULO XIV
DA ÁREA DE AUDITORIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Art. 21. O Anexo XV da Lei nº 11.344, de 8 de setembro

de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo XXXI.
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CAPÍTULO XV
DOS SERVIDORES DO INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA - INMET E DOS SERVIDORES DA
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA
CACAUEIRA – CEPLAC
Art. 22. Os Anexos I e II da Lei nº 12.702, de 7 de

agosto de 2012, passam a vigorar na forma dos Anexos XXXII e
XXXIII, respectivamente.

CAPÍTULO XVI
DA CARREIRA DA SEGURIDADE SOCIAL E DO
TRABALHO
Art. 23.

Os Anexos III-A e V da Lei nº 10.483, de 3 de

julho de 2002, passam a vigorar na forma dos Anexos XXXIV e XXXV,
respectivamente.

CAPÍTULO XVII
DA CARREIRA PREVIDENCIÁRIA
Art. 24.

Os Anexos II-A e III da Lei nº 10.355, de 26

de dezembro de 2001, passam a vigorar na forma dos Anexos XXXVI e
XXXVII, respectivamente.
CAPÍTULO XVIII
DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO
TRABALHO
Art. 25. Os Anexos IV-A, IV-B e IV-C da Lei nº 11.355,

de 19 de outubro de 2006, passam a vigorar na forma dos Anexos
XXXVIII, XXXIX e XL, respectivamente.
Página 8 de 389

Parte integrante do Avulso do PLC nº 33 de 2016.

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 9

CAPÍTULO XIX
DO GRUPO DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO
AÉREO - DACTA
Art. 26. O Anexo IX da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro

de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo XLI.

Art. 27. O Anexo II da Lei nº 10.551, de 13 de novembro

de 2002, passa a vigorar na forma do Anexo XLII.

CAPÍTULO XX
DO PLANO DE CARREIRAS PARA A ÁREA DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
Art. 28. Os Anexos VIII-A e VIII-B da Lei nº 11.344, de

8 de setembro de 2006, passam a vigorar na forma dos Anexos XLIII

e XLIV, respectivamente.

Art. 29. Os Anexos XIX e XX da Lei nº 11.907, de 2 de

fevereiro de 2009, passam a vigorar na forma dos Anexos XLV e
XLVI, respectivamente.

CAPÍTULO XXI
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE PESQUISA E
INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA EM SAÚDE PÚBLICA DOS
QUADROS DE PESSOAL DO INSTITUTO EVANDRO
CHAGAS - IEC E DO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS
– CENP
Art. 30. Os Anexos CXX, CXXIII, CXXIV, CXXV e CXXVI da

Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passam a vigorar na

forma dos Anexos XLVII, XLVIII, XLIX, L e LI, respectivamente.
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CAPÍTULO XXII
DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
Art. 31. A Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.

22.

É

instituída

a

Gratificação

de

Qualificação - GQ a ser concedida aos ocupantes dos

cargos referidos nos incisos I e II do caput do art. 1º

e aos ocupantes dos cargos de nível superior do Plano
Especial

de

cumprimento

Cargos
de

do

DNPM,

requisitos

em

retribuição

ao

técnico-funcionais,

acadêmicos e organizacionais necessários ao desempenho
das

atividades

de

supervisão,

de

gestão

ou

de

assessoramento, quando em efetivo exercício do cargo,
na forma estabelecida em regulamento.

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

§ 4º A GQ será concedida em dois níveis a

servidores

com

o

nível

de

qualificação

funcional

previsto no § 1º, na forma estabelecida em regulamento,

observados os seguintes limites:

I - GQ I para até 15% (quinze por cento) dos

cargos de nível superior providos; e

II - GQ II para até 30% (trinta por cento)

dos cargos de nível superior providos.

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

§ 7º As GQ I e II serão pagas de acordo com

os valores estabelecidos no Anexo VII.”(NR)
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Art. 32. Os Anexos II, V, VI-A, VI-B, VI-C e VI-D da

Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004, passam a vigorar na

forma dos Anexos LII, LIII, LIV, LV, LVI e LVII, respectivamente.

Art. 33. A Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004,

passa a vigorar acrescida do Anexo VII, na forma do Anexo LVIII.
CAPÍTULO XXIII
DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE TECNOLOGIA MILITAR
Art. 34.

Os Anexos I, II e III da Lei nº 9.657, de 3

de junho de 1998, passam a vigorar na forma dos Anexos LIX, LX e
LXI, respectivamente.
Art.

35.

O

Anexo

XXI

da

Lei nº

11.355,

de

outubro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo LXII.

19

de

CAPÍTULO XXIV
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA AGÊNCIA
BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN
Art. 36. A Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 17. ...................................

I - interstício mínimo de doze meses entre

cada progressão;

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

exercício

§ 1º O interstício de doze meses de efetivo
para

a

progressão

funcional,

estabelecido no inciso I do caput, será:
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................................................ ”(NR)

Art. 37.

Os Anexos II, III, IV, V e VI da Lei nº

11.776, de 17 de setembro de 2008, passam a vigorar na forma dos
Anexos LXIII, LXIV, LXV, LXVI e LXVII, respectivamente.
CAPÍTULO XXV
DA CARREIRA DO SEGURO SOCIAL
Art. 38.

A Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7º ....................................
§ 1º ........................................
I - ........................................
a) cumprimento do interstício de doze meses

de efetivo exercício em cada padrão; e

......................................................
II - .....................................

a) cumprimento do interstício de doze meses

de efetivo exercício no último padrão de cada classe;

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

§ 2º O interstício de doze meses de efetivo

exercício

para

a

progressão

funcional

e

para

a

promoção, conforme estabelecido na alínea a dos incisos

I e II do § 1º, será:

................................................. ”(NR)
“Art. 11. ...................................
§ 1º

A GDASS será paga observado o limite

máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por
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cada

ponto,

nos

respectivos

níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI.

................................................ ”(NR)
“Art. 21-B.

Carreira
direção

do

do

Ministério

Seguro

Instituto

do

Fica criado o Comitê Gestor da

Social,

com

Nacional

Trabalho

e

de

a

participação

Seguro

Previdência

Social,

Social,

da

do

do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e das
representações sindicais dos servidores da carreira.
que

Parágrafo único.

se

refere

representantes

das

o

A composição do Comitê a

caput

entidades

será

paritária

sindicais

e

do

entre

Governo

federal, nos termos de regulamento.”
com

Art. 39.

progressões

e

Os servidores da Carreira do Seguro Social
promoções

em

dezoito

meses

de

efetivo

exercício, por força da redação dada pela Lei nº 11.501, de 11 de
julho de 2007, ao art. 7º da Lei nº 10.855, de 1º de abril de

2004, serão reposicionados, a partir de 1º de janeiro de 2017, na
tabela de Estrutura de Classes e Padrões dos Cargos da Carreira
do Seguro Social.

Parágrafo único.

O reposicionamento equivalerá a um

padrão para cada interstício de doze meses, contado da data de

entrada em vigor da Lei nº 11.501, de 11 de julho de 2007, e não
gerará efeitos financeiros retroativos.
Art. 40.

Os Anexos IV-A e VI-A da Lei nº 10.855, de 1º

de abril de 2004, passam a vigorar na forma dos Anexos LXVIII e
LXIX, respectivamente.
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CAPÍTULO XXVI
DA CARREIRA DE AUDITOR FISCAL FEDERAL
AGROPECUÁRIO
Art. 41.

A Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, de

que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, passa a ser

denominada Carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.
Parágrafo

único.

Em

decorrência

do

disposto

neste

artigo, o cargo de Fiscal Federal Agropecuário, de que trata a

Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, passa a ser denominado

Auditor Fiscal Federal Agropecuário.
Art. 42.

A Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º A Carreira de Auditor Fiscal Federal

Agropecuário compõe-se de cargos efetivos, agrupados em
classes

A,

B,

C

e

Especial,

compreendendo,

as

três

primeiras, três padrões, e a última, quatro padrões, na
forma do Anexo I.”(NR)
“Art.

3º

São

atribuições

dos

titulares

do

cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, no âmbito

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
em todo o território nacional:

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

observado

Parágrafo
o

atribuições

disposto

do

único.

cargo

neste
de

O

Poder

artigo,

Auditor

Executivo,

disciplinará
Fiscal

as

Federal

Agropecuário, em conformidade com as especificidades e
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Art.

43.
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desenvolvidas

especialização profissional.”(NR)
O

Anexo

III

da

Lei

por

nº

áreas

12.775,

de

dezembro de 2012, passa a vigorar na forma do Anexo LXX.

de

28

de

CAPÍTULO XXVII
DOS CARGOS DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA
FISCALIZAÇÃO FEDERAL AGROPECUÁRIA DO QUADRO
DE PESSOAL PERMANENTE DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Art. 44. O Anexo da Lei nº 10.484, de 3 de julho de

2002, passa a vigorar na forma do Anexo LXXI.
Art. 45.

O Anexo IX da Lei nº 11.090, de 13 de janeiro

de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo LXXII.
Art. 46.

O Anexo XIV-A da Lei nº 11.344, de 8 de

setembro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo LXXIII.
CAPÍTULO XXVIII
DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE ATIVIDADES
TÉCNICAS E AUXILIARES DE FISCALIZAÇÃO FEDERAL
AGROPECUÁRIA – PCTAF
Art.
Agente

de

47.

Os

Atividades

cargos

de

Técnico

Agropecuárias,

de

de

Laboratório,

Agente

de

de

Inspeção

Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, de natureza
especializada com formação técnica de nível médio, de Auxiliar de
Laboratório
formação
quadro

de

de

e de

nível

pessoal

Auxiliar

Operacional

fundamental
do

ou

Ministério

em

Agropecuária,

equivalente, integrantes

da

Agricultura,

com

Pecuária

do

e

Abastecimento submetidos ao regime instituído pela Lei nº 8.112,
Página 15 de 389

Parte integrante do Avulso do PLC nº 33 de 2016.

149

150

Quinta-feira 9

de

11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de
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dezembro

dos

Cargos

de

de

1990, ficam

Atividades
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reorganizados
Técnicas

e

no Plano

Auxiliares

de

de

Fiscalização Federal Agropecuária - PCTAF, no âmbito do Poder
Executivo federal.

§ 1º Os cargos de que trata o caput serão enquadrados

automaticamente

no

PCTAF,

de

acordo

com

as

respectivas

denominações, atribuições, requisitos de formação profissional,
respeitada a posição do servidor na tabela de remuneração na data

de entrada em vigor desta Lei, na forma do Anexo LXXIV, salvo

manifestação irretratável do servidor.

§ 2º A manifestação irretratável a que se refere o

§ 1º deverá ser formalizada no prazo de noventa dias, contado da
data de entrada em vigor desta Lei, mediante a assinatura do
termo de opção constante do Anexo LXXV, com efeitos financeiros a
partir da data de opção.

§ 3º Os servidores afastados nos termos dos art. 81 e

art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, terão o

prazo de que trata o § 2º prorrogado para noventa dias após o
término do afastamento.

§ 4º Para os concursos em andamento na data de entrada

em vigor desta Lei, os servidores empossados nos cargos do PCTAF
terão o prazo de noventa dias, contado da data da posse, para o
exercício da opção de que trata o § 2º.

§ 5º Os cargos efetivos do PCTAF estão estruturados em

classes e padrões, na forma do Anexo LXXVI, observado o nível de
escolaridade do cargo.
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§ 6º É vedada a mudança de nível de escolaridade do

cargo ocupado pelo servidor em decorrência do disposto nesta Lei.

§ 7º Quando a aposentadoria ou a instituição da pensão

se der com fundamento no disposto nos arts. 3º, 6º

ou 6º-A da

Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no
art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, os

efeitos decorrentes do enquadramento de que trata o § 2º serão

aplicados

aos

aposentados

posicionamento

em

aposentadoria

ou

que

da

o

e

pensionistas,

servidor

instituição

se

da

considerado

encontrava

pensão,

na

o

data

da

respeitadas

as

alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação
específica.

Art. 48.

As atribuições dos cargos a que se refere o

art. 47, respeitados os limites da formação profissional exigida
para o cargo e as atribuições privativas de outros cargos, são as
seguintes:

I

- Agente

de

Inspeção

Sanitária

e

Industrial

de

Produtos de Origem Animal: atribuições de natureza especializada,
de

nível

intermediário,

técnico-operacional

relacionadas
rebanhos

à

de

sanidade

animais,

à

de

fiscalização

das

execução

federal

populações

idoneidade

dos

de

agropecuária,

animais,

insumos

atividade

e

à

dos

saúde

dos

serviços

utilizados na agropecuária, à identidade e à segurança higiênico-

sanitária

dos

produtos

agropecuários

à

fiscalização

finais

destinados

aos

consumidores, em especial as atividades técnico-especializadas
destinadas

federal

agropecuária,

envolvendo

a

orientação e a execução qualificada, relativas à inspeção, à
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fiscalização, ao controle e à classificação de produtos de origem
animal;

II - Agente de Atividades Agropecuárias: atribuições de

natureza especializada, de nível intermediário, de execução de
atividades
federal

técnico-operacionais

agropecuária,

de

relacionadas

à

fiscalização
sanidade

das

e

inspeção

populações

vegetais, à saúde dos rebanhos animais, à idoneidade dos insumos
e

dos

serviços

utilizados

na

agropecuária,

à

identidade

e

à

segurança higiênico-sanitária dos produtos agropecuários finais
destinados

aos consumidores,

técnico-especializada s

em

especial

destinadas

à

as

atividades

fiscalização

federal

agropecuária, envolvendo a orientação e a execução qualificada,
relativas

à

inspeção,

à

III

- Técnico

de

fiscalização,

classificação de produtos de origem vegetal;
Laboratório:

ao

controle

atribuições

de

e

à

nível

intermediário, de natureza especializada, cabendo a execução de
atividades

técnicas

Ministério

da

relacionadas à
rebanhos

sanidade

na

laboratórios

Agricultura,

animais,

utilizados

nos

à

das

rede

Pecuária

populações

idoneidade

agropecuária,

da

à

dos

e

vegetais,

insumos

identidade

do

saúde

dos

Abastecimento,

e

e

oficial

à

dos

à

serviços

segurança

higiênico-sanitária dos produtos agropecuários finais destinados
aos

consumidores,

laboratorial

em

envolvendo

físico-químicas,

especial
a

as

realização

bioquímicas,

atividades
de

ensaios

químicas,

de

e

natureza

análises

bromatológicas,

bacteriológicas, bacterioscópicas e microbiológicas, em especial
as atividades técnicas necessárias ao exercício da inspeção, da
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fiscalização,
origem

animal

do

e

controle
vegetal

sanidade animal e vegetal;

e

e

da

da

Quinta-feira 9

classificação

verificação

e

de

produtos

de

preservação

da

IV - Auxiliar de Laboratório: desempenho de atividades

operacionais auxiliares relacionadas às rotinas da rede oficial
de

laboratórios,

necessárias

ao

exercício

da

inspeção,

da

fiscalização e da classificação de produtos de origem animal e
vegetal

e

da

verificação

e

preservação

da

sanidade

animal

vegetal, respeitadas as atribuições privativas de outros cargos;

e

V - Auxiliar Operacional em Agropecuária: desempenho de

atividades auxiliares
supervisão,

em

envolvendo

trabalhos

tarefas

agropecuários

relacionadas

ao

simples,

exercício

sob
da

inspeção, da fiscalização, da classificação e do controle de
produtos

de

preservação

origem

da

animal

sanidade

e

animal

vegetal
e

e

da

vegetal,

atribuições privativas de outros cargos.
Parágrafo

específicas

regulamento.

Art.

dos

49.

único.

cargos do
O

respeitadas

As atribuições e

PCTAF serão

ingresso

verificação

em

cargo

PCTAF

as

atividades

disciplinadas

do

e

em

ocorrerá

mediante concurso público de provas, no padrão inicial da classe

inicial do cargo.

§ 1º É requisito para o ingresso nos cargos de nível

intermediário do PCTAF a conclusão de ensino médio técnico ou
equivalente, conforme habilitação específica definida no edital.
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§

do

2º

equivalente.

Art.

É

requisito

para

PCTAF

a

conclusão

50.

A

jornada

Junho de 2016

ingresso
de

de

no

ensino

cargo

composta de:

A

estrutura

trabalho

remuneratória

nível

fundamental
dos

integrantes do PCTAF é de quarenta horas semanais.
Art. 51.

de

do

ou

servidores
PCTAF

será

I - vencimento básico, conforme valores estabelecidos

no Anexo LXXVII; e

II - Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica e

Auxiliar em Fiscalização Agropecuária - GDTAF.
Art.

52.

O

enquadramento

nos

cargos

do

PCTAF

não

exclui o direito à percepção das seguintes vantagens:

I - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI,

devida a título de incorporação de quintos ou décimos;

II - valores incorporados a título de adicional por

tempo de serviço;

III - vantagens incorporadas por força dos arts. 180 e

184 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 192 e
193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e

IV - VPNI de que trata o § 1º do art. 2º da Lei nº

9.527, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 53.

Não são devidas aos titulares dos cargos do

PCTAF, a partir da entrada em vigor desta Lei, quaisquer outras
vantagens que não tenham sido mencionadas nos arts. 51 e 52,
ressalvadas as parcelas de caráter geral previstas em lei.
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A aplicação do disposto nesta Lei não poderá

implicar redução de remuneração, de proventos da aposentadoria e
de pensão.

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de provento

ou de pensão em decorrência da aplicação do disposto nesta Lei,
eventual
natureza

diferença

será

provisória,

desenvolvimento
reestruturação

na

dos

que

paga

será

carreira,

cargos,

da

a

título

de

parcela

gradativamente

pela

absorvida

reorganização

carreira

e

VPNI,

das

ou

de

pelo

pela

remunerações

previstas nesta Lei, pela concessão de reajuste ou de vantagem de
qualquer natureza e pela implantação dos valores constantes dos
Anexos LXXVII e LXXVIII.

§ 2º A VPNI estará sujeita exclusivamente à atualização

decorrente

da

revisão

públicos federais.
dos

Art. 55.

cargos

do

geral

da

remuneração

dos

servidores

Fica instituída a GDTAF, devida aos ocupantes

PCTAF,

pertencentes

ao

Quadro

de

Pessoal

do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando em
exercício das atividades relativas às atribuições do cargo no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 1º A GDTAF será paga observado o limite máximo de cem

pontos e o mínimo de trinta pontos por servidor, correspondendo
cada ponto ao valor estabelecido no Anexo LXXVIII.
forma:

§ 2º A pontuação da GDTAF será distribuída da seguinte
I - até oitenta pontos em decorrência do resultado da

avaliação de desempenho institucional; e
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II - até vinte pontos em decorrência do resultado da

avaliação de desempenho individual.

§ 3º Os valores a serem pagos a título de GDTAF serão

calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas
avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do

ponto constante do Anexo LXXVIII, observada a classe e o padrão
em que se encontra posicionado o servidor.
Art. 56.

A avaliação de desempenho institucional visa

a aferir o alcance das metas organizacionais e referir-se-á ao
desempenho

do

Abastecimento.

Ministério

Art. 57.

institucional

da

Agricultura,

e

As metas referentes à avaliação de desempenho

serão

fixadas

em

ato

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 58.

Pecuária

do

Ministro

de

Estado

da

A avaliação de desempenho individual visa a

aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do

cargo, com foco na contribuição individual para o alcance das
metas institucionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Parágrafo único.

A avaliação individual terá efeito

financeiro apenas se o servidor tiver permanecido em exercício e
executando atividades relativas às atribuições do cargo por, no
mínimo, dois terços de um período completo de avaliação.
Art. 59.

O desempenho individual dos ocupantes dos

cargos do PCTAF poderá ser apurado na forma do regulamento, a
partir

dos

conceitos
Página 22 de 389

conceitos

atribuídos

atribuídos

pela

chefia

pelo

próprio

imediata,

Parte integrante do Avulso do PLC nº 33 de 2016.

e

avaliado,

da

média

dos

dos

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

conceitos
trabalho.

atribuídos
Art.

60.

pelos

As

demais

Quinta-feira 9

integrantes

avaliações

referentes

da
aos

equipe

de

desempenhos

individual e institucional serão apuradas anualmente e produzirão
efeitos financeiros mensais por igual período.
Parágrafo único.

financeiros

dele

O período avaliativo e os efeitos

decorrentes

poderão

ter

duração

diferente

daquela prevista no caput, nos termos de ato do Poder Executivo,

com o objetivo de unificar os ciclos de avaliação e pagamento das
diversas gratificações de desempenho.
Art. 61.

suas

atribuições

O titular de cargo do PCTAF, no exercício de

no

Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento, quando investido em cargo em comissão ou função de
confiança fará jus à GDTAF da seguinte forma:
comissão
níveis

3,

I - quando investido em função de confiança ou cargo em
do

2,

Grupo-Direção
1

ou

e

Assessoramento

equivalentes,

perceberá

a

conforme disposto no § 3º do art. 55; e

Superiores - DAS
GDTAF

calculada

II - quando investido em cargo de Natureza Especial ou

DAS níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, perceberá a GDTAF calculada
com

base

resultado

no

da

valor

máximo

avaliação

da

parcela

institucional

individual
do

Agricultura, Pecuária e Abastecimento no período.
Art. 62.

desenvolvendo

somado

Ministério

ao

da

O titular de cargo do PCTAF que não estiver

atividades relativas

às

suas

atribuições no

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento somente fará
jus à GDTAF:
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I - quando requisitado pela Presidência da República ou

Vice-Presidência

da

República

e

nas

demais

hipóteses

previstas em lei, situação na qual perceberá gratificação de
desempenho

calculada

com

base

nas

regras

aplicáveis

aos

servidores em efetivo exercício no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; e

II - quando cedido para órgãos ou entidades da União

para o exercício de cargo de Natureza Especial ou DAS níveis 6, 5
e

4

ou

equivalentes,

perceberá

gratificação

de

desempenho

calculada com base no valor máximo da parcela individual somado
ao resultado da avaliação de desempenho institucional do órgão ou
entidade de exercício.
Parágrafo

único.

A

avaliação

situações previstas neste artigo será:

institucional

para

as

I - a do órgão ou entidade em que o servidor permaneceu

em exercício por maior tempo durante o ciclo de avaliação;
II

-

a

do

órgão

ou

entidade

em

que

o

servidor

se

encontrar em exercício ao término do ciclo de avaliação, caso ele

tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes órgãos ou
entidades; ou
III

-

a

do

Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento quando requisitado ou cedido para órgão ou entidade

diverso da administração pública federal direta, autárquica ou
fundacional.

Art.

sua primeira
nomeado
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vencimento

ou

cessão
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sem

direito

à

percepção

da

GDTAF, no decurso do ciclo de avaliação, receberá a gratificação
no valor correspondente a oitenta pontos.
Art. 64.

Até o início dos efeitos financeiros de sua

próxima avaliação, o servidor continuará percebendo a GDTAF no
valor

correspondente

seguintes casos:
I

-

ao

da

afastamentos

última

e

pontuação

licenças

atribuída

considerados

nos

pela Lei

nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, como de efetivo exercício,
sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção da GDTAF;

II - retorno ao exercício das atividades relativas às

suas atribuições em virtude de exoneração de cargo de Natureza

Especial ou de cargo em comissão com direito à percepção da
GDTAF; e

III

-

retorno

de

requisição

pela

Presidência

da

República ou pela Vice-Presidência da República ou nos demais
casos previstos em lei com direito à percepção da GDTAF.
Art. 65.

Os ocupantes dos cargos do PCTAF que, na data

de entrada em vigor desta Lei, já tenham sido avaliados e estejam

percebendo remuneração com base na pontuação obtida na última
avaliação, terão sua remuneração calculada com base no número de

pontos obtidos multiplicado pelo valor do ponto constante do
Anexo LXXVIII, de acordo com sua classe e padrão, até o advento
de nova avaliação.
proventos

Art.
de

66.

aposentadoria

seguintes critérios:
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I - quando ao servidor que der origem à aposentadoria

ou à pensão se aplicar o disposto nos arts. 3º, 6º e 6º-A da

Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art.

3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, a
gratificação será correspondente:
meses; ou
inferior

a) à média dos pontos recebidos nos últimos sessenta
b) quando percebida durante a atividade por período
a

sessenta

meses,

ao

valor

correspondente

a

50%

(cinquenta por cento) da pontuação máxima do respectivo nível; e
II

-

aos

demais

servidores,

aplicar-se-á,

nas

aposentadorias e pensões, o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de
junho de 2004, ou, conforme o caso, na Lei nº 12.618, de 30 de
abril de 2012.
critérios

Art.

67.

gerais

a

Ato

do

serem

Poder

Executivo

observados

para

disporá

a

sobre

realização

avaliações de desempenho institucional e individual da GDTAF.
Parágrafo único.

os

das

Até que seja editado o regulamento de

que trata o caput, serão observados os critérios previstos no
Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010.
Art. 68.

Os critérios e procedimentos específicos de

avaliação institucional e individual e de atribuição da GDTAF

serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

cargo

de

Art. 69.
nível

O desenvolvimento do servidor ocupante de

intermediário

do

PCTAF ocorrerá

progressão funcional e promoção, na forma do regulamento.
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§

é

1º

Para

a

fins

passagem

do

do

Quinta-feira 9

disposto

servidor

de

no caput,
um

a

padrão

progressão

para

outro

imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, e a promoção
é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o
padrão inicial da classe imediatamente superior, observados os
seguintes requisitos:

I - para fins de progressão:

a) cumprimento de interstício mínimo de doze meses em

cada padrão; e

b) obtenção de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) na

avaliação de desempenho individual, nos termos do regulamento; e
II - para fins de promoção:

a) cumprimento de interstício mínimo de doze meses de

efetivo exercício no último padrão de cada classe; e

b) obtenção de, no mínimo, 90% (noventa por cento) na

avaliação de desempenho individual realizada no último padrão da
classe, nos termos do regulamento.

§ 2º O interstício de doze meses de efetivo exercício

para a progressão funcional e para a promoção a que se refere
o caput:

I - será computado a partir do efetivo exercício;
II

-

será

computado

em

dias,

descontados

os

afastamentos remunerados que não forem legalmente considerados de
efetivo exercício; e

III - terá seu cômputo interrompido nos casos em que o

servidor se afastar sem remuneração, sendo reiniciado a partir do

retorno à atividade.
Página 27 de 389

Parte integrante do Avulso do PLC nº 33 de 2016.

161

162

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 70.

Junho de 2016

O desenvolvimento do servidor ocupante de

cargo de nível auxiliar do PCTAF ocorrerá mediante progressão
funcional, na forma do regulamento.
Parágrafo

único.

A

progressão

funcional

a

que

se

refere o caput é a passagem do servidor de um padrão para outro

imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, observados os
seguintes requisitos:

I - cumprimento de interstício mínimo de doze meses em

cada padrão; e

II - obtenção de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) na

avaliação de desempenho individual, nos termos do regulamento.
Art.

71.

A

avaliação

de

desempenho

individual

realizada para o pagamento da GDTAF poderá ser utilizada para
fins de progressão funcional e de promoção.
Art.

progressão

72.

funcional

Na
e

contagem

à

do

promoção,

interstício

será

necessário

aproveitado

o

à

tempo

computado da data da última promoção ou progressão até a data em
que tiver sido feito o enquadramento no PCTAF.
Técnico

Art. 73.

de

Fica vedada a redistribuição dos cargos de

Laboratório,

Agente

de

Atividades

Agropecuárias,

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
Animal,

Auxiliar

Laboratório.
tratam

Art. 74.

os

arts.

Operacional

em

Agropecuária

e

Auxiliar

de

Até que sejam editados os regulamentos de que

70

e

71,

as

progressões

e

promoções

dos

servidores integrantes do PCTAF serão concedidas com base nos
critérios previstos no Decreto nº 84.669, de 29 de abril de 1980.

Página 28 de 389

Parte integrante do Avulso do PLC nº 33 de 2016.

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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O enquadramento dos servidores nos cargos

correspondentes do PCTAF não representa, para qualquer efeito
legal, inclusive para efeito de aposentadoria e de incorporação

da gratificação de desempenho, descontinuidade em relação aos
cargos e às atribuições atuais desenvolvidas pelos servidores
ocupantes de cargos efetivos objeto de enquadramento.

CAPÍTULO XXIX
DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE
E PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA
Art. 76.

A Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11. ...................................

.......................................................
§ 2º ........................................

.......................................................
ou

III – diploma de graduação em nível superior

habilitação

legal

equivalente

para

o

cargo

de

Técnico Ambiental; e
ou

IV – diploma de graduação em nível superior

habilitação

legal

Técnico Administrativo.
Técnicos

equivalente

para

o

cargo

de

§ 2º-A Os atuais Técnicos Administrativos e
Ambientais,

pertencentes

aos

quadros

de

pessoal do ICMBio e IBAMA, num prazo de cinco anos,
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contados da publicação desta Lei, deverão apresentar os
diplomas que determinam os incisos III e IV do § 2º.

..................................................”(NR)
“Art. 13-A. .................................
I – para os cargos de nível superior:

..................................................”(NR)
“Art.

13-B.

A

partir

de

1º

de

janeiro

de

titulares

de

cargos

de

2013, fica instituída a Gratificação de Qualificação –

GQ,

a

ser

provimento
Técnicos

referidos

concedida

efetivo

de

aos

nível

Administrativos

no

art.

1º,

em

e

superior,

Técnicos

retribuição

incluindo
à

os

Ambientais
formação

acadêmica e profissional, obtida mediante participação,

com aproveitamento, em cursos regularmente instituídos
de pós-graduação lato ou stricto sensu, graduação, ou

cursos de capacitação ou qualificação profissional, na
forma do regulamento.

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

§ 3º A Gratificação de Qualificação de que

trata o caput será concedida em três níveis, de acordo
com os valores constantes do Anexo IV, observados os
seguintes parâmetros:
superior:
observado

I

-

para

os

ocupantes

de

cargos

de

nível

a) Gratificação de Qualificação - GQ Nível I,
o

requisito

mínimo

de

certificado

conclusão de curso de pós-graduação em sentido amplo;
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b) Gratificação de Qualificação - GQ Nível

observados

o

requisito

mínimo

mestrado, na forma do regulamento; ou

de

titulação

de

c) Gratificação de Qualificação - GQ Nível

III,

observados

o

requisito

mínimo

doutorado, na forma do regulamento; e

de

titulação

de

II - para os ocupantes de cargos de Técnicos

Administrativos e Técnicos Ambientais:

a) Gratificação de Qualificação - GQ Nível I,

observados

os

requisitos

mínimos

de

certificado

de

conclusão com aproveitamento em cursos de capacitação
ou de qualificação profissional que totalizem cento e
oitenta horas, na forma do regulamento;

b) Gratificação de Qualificação - GQ Nível

II, observados os requisitos mínimos de certificado de

conclusão, com aproveitamento, de cursos de capacitação
ou de qualificação profissional que totalizem duzentas
e cinquenta horas, na forma do regulamento; ou

c) Gratificação de Qualificação - GQ Nível

III, observados os requisitos mínimos de certificado de
conclusão, com aproveitamento, de cursos de capacitação
ou de qualificação profissional que totalizem trezentas

e sessenta horas ou diploma de curso de graduação ou

certificado de conclusão de curso de Especialização, na
forma do regulamento.

..................................................”(NR)
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A Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 17-G. .................................

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

§ 2º A Gratificação de Qualificação de que

trata o caput será concedida em três níveis, de acordo
com os valores constantes do Anexo X-A, observados os
seguintes parâmetros:

I - Gratificação de Qualificação - GQ Nível

I, observados os requisitos mínimos de certificado de

conclusão com aproveitamento em cursos de capacitação

ou de qualificação profissional que totalizem cento e
oitenta horas, na forma do regulamento;

II - Gratificação de Qualificação - GQ Nível

II, observados os requisitos mínimos de certificado de
conclusão com aproveitamento em cursos de capacitação

ou de qualificação profissional que totalizem duzentas
e cinquenta horas, na forma do regulamento; ou

III - Gratificação de Qualificação - GQ Nível

III, observados os requisitos mínimos de certificado de
conclusão, com aproveitamento, de cursos de capacitação
ou de qualificação profissional que totalizem trezentas

e sessenta horas ou diploma de curso de graduação ou
certificado de conclusão de curso de Especialização, na
forma do regulamento.

................................................. ”(NR)
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Os Anexos I, II, III e IV da Lei nº 10.410,

de 11 de janeiro de 2002, passam a vigorar na forma dos Anexos
LXXIX, LXXX, LXXXI e LXXXII, respectivamente.
Art. 79.

Os Anexos I e II da Lei nº 11.156, de 29 de

julho de 2005, passam a vigorar na forma dos Anexos LXXXIII e
LXXXIV, respectivamente.
Art. 80.

Os Anexos VIII, X e X-A da Lei nº 11.357, de

19 de outubro de 2006, passam a vigorar na forma dos Anexos
LXXXV, LXXXVI e LXXXVII, respectivamente.

CAPÍTULO XXX
DOS CARGOS DE MÉDICO DO PODER EXECUTIVO
Art. 81.

Os Anexos XLV e XLVIII da Lei no 12.702, de 7

de agosto de 2012, passam a vigorar na forma dos Anexos LXXXVIII
e LXXXIX, respectivamente.

CAPÍTULO XXXI
DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS
EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS - PCC-EXT
Art. 82.

Os Anexos V, VI e VII da Lei n° 12.800, de 23

de abril de 2013, passam a vigorar na forma dos Anexos XC, XCI e
XCII, respectivamente.
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CAPÍTULO XXXII
DOS CARGOS DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA
UNIÃO
Art. 83.

O Anexo VI da Lei nº 11.095, de 13 de janeiro

de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo XCIII.
CAPÍTULO XXXIII
DA CARREIRA DE AUDITOR FISCAL FEDERAL
AGROPECUÁRIO
Art. 84.

O Anexo I da Lei n° 10.883, de 16 de junho de

2004, passa a vigorar na forma do Anexo XCIV.

CAPÍTULO XXXIV
DA GRATIFICAÇÃO DE APOIO À EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA
LAVOURA CACAUEIRA – GECEPLAC
Art. 85.

O art. 2º da Lei nº 12.702, de 7 de agosto de

2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º Fica instituída a Gratificação de

Apoio à Execução de Atividades da Comissão Executiva do
Plano

da

Lavoura

Cacaueira

-

GECEPLAC,

devida

aos

titulares de cargos de provimento efetivo regidos pela

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes do

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, de que
trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, ou do

Plano de Carreira dos Cargos de Atividades Técnicas e
Auxiliares
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exercício

permanecerem nessa condição.

na

Ceplac,

enquanto

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

§ 3º A Geceplac será paga em conjunto com a

Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do
Poder

Executivo

Desempenho

de

-

GDPGPE

Atividade

ou

com

Técnica

a

Gratificação

e

Auxiliar

de

em

Fiscalização Agropecuária - GDTAF, e não servirá de

base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou
vantagens.

................................................. ”(NR)
CAPÍTULO XXXV
DA ABERTURA DE PRAZO PARA INGRESSO NO QUADRO
EM EXTINÇÃO DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

Art.

86.

Fica

aberto,

pelo

prazo

de

noventa

dias,

contado da data de entrada em vigor desta Lei, o período para os
empregados públicos ativos de que trata o art. 15 da Lei nº
11.350, de 5 de outubro de 2006, formalizarem opção irretratável,

na forma do Termo de Opção constante do Anexo XCV, para ingresso
no Quadro em Extinção de Combate às Endemias de que trata a Lei
nº 13.026, de 3 de setembro de 2014.
Parágrafo único.

Os efeitos financeiros da opção de

que trata o caput ocorrerão a partir da data da formalização do
Termo de Opção.
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CAPÍTULO XXXVI
DA OPÇÃO REFERENTE ÀS GRATIFICAÇÕES DE
DESEMPENHO
Art. 87.

É facultado aos servidores, aos aposentados e

aos pensionistas que estejam sujeitos ao disposto nos arts. 3º,

6º ou 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho

de 2005, optar pela incorporação de gratificações de desempenho

aos proventos de aposentadoria ou de pensão, nos termos dos arts.
88 e 89, relativamente aos seguintes cargos, planos e carreiras:
I

-

Plano

de

Carreiras

para

a

área

de

Ciência

de

Tecnologia

Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993;
II

-

Plano

de

Carreira

dos

Cargos

e

Militar, de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998;

III - Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº

10.355, de 26 de dezembro de 2001;

IV - Plano de Classificação de Cargos, de que trata a

Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970;

V - Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que

trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002;
VI

-

cargos de

atividades

técnicas

da

fiscalização

federal agropecuária, de que tratam as Leis nºs 10.484, de 3 de
julho de 2002, 11.090, de 7 de janeiro de 2005, e 11.344, de 8 de
setembro de 2006;

VII - Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13

de novembro de 2002;
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VIII - Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº

10.855, de 1º de abril de 2004;

IX - Carreiras e Plano Especial de Cargos do DNPM, de

que trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004;

X - Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia

Rodoviária Federal, de que trata a Lei nº

11.095,

janeiro de 2005;

de 13 de

XI - cargos dos Quadros de Pessoal do Ministério do

Meio Ambiente, do Ibama e do Instituto Chico Mendes, de que trata
a Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005;

XII - Carreira de Especialista em Meio Ambiente, de que

trata a Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005;

XIII - Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho,

de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006;

XIV - Plano Especial de Cargos da Embratur, de que

trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006;

XV - Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que

trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006;

XVI - Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio

Ambiente e do Ibama, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de
outubro de 2006;
XVII

- Agente

Auxiliar

de

Saúde

Pública,

Agente

de

Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do
Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Funasa, de que
trata a Lei n° 11.784, de 22 de setembro de 2008;
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XVIII - Plano de Carreiras e Cargos do Hospital das

Forças Armadas - PCCHFA, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de
setembro de 2008;

XIX - Quadro de Pessoal da Funai, de que trata o art.

110 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009;
XX

-

Plano

de

Carreiras

e

Cargos

de

Pesquisa

e

Investigação Biomédica em Saúde Pública, de que trata a Lei nº

11.907, de 2 de fevereiro de 2009;

XXI - Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda

- PECFAZ, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de
2009;

XXII - cargos de que trata o art. 22 da Lei n° 12.277,

de 30 de junho de 2010;

XXIII - cargos do Departamento Nacional de Auditoria do

Sistema Único de Saúde - DENASUS de que trata o art. 30 da Lei n°
11.344, de 8 de setembro de 2006; e

XXIV - PCTAF, de que trata esta Lei.
Parágrafo único.

A opção de que trata o caput somente

poderá ser exercida se o servidor tiver percebido gratificações

de desempenho por, no mínimo, sessenta meses, antes da data da
aposentadoria ou da instituição da pensão.
optar,

Art. 88.

em

Os servidores de que trata o art. 87 podem

caráter

irretratável,

pela incorporação

de

gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou de
pensão, nos seguintes termos:
sete
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gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses
de atividade;
quatro

II - a partir de 1º de janeiro de 2018: 84% (oitenta e

por

cento)

do

valor

referente

à

média

dos

pontos

da

gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses
de atividade; e
integral

III
da

-

a

partir

média

dos

de

1º de

pontos

da

janeiro

de

gratificação

recebidos nos últimos sessenta meses de atividade.
§

1º

Para

fins

de

cálculo

do

2019:
de

valor

o

valor

desempenho

devido,

o

percentual da média dos pontos de que tratam os incisos I a III
do caput será aplicado sobre o valor do ponto correspondente ao

posicionamento do servidor na tabela remuneratória na data da
aposentadoria

ou

da

instituição

da

pensão,

respeitadas

as

alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação
específica.
§

2º

A

opção

de

que

trata

o caput deverá

ser

formalizada no momento do requerimento da aposentadoria ou, no
caso

de

falecimento

do

requerimento da pensão.
§

3º

O

termo

servidor
de

em

opção

atividade,

assinado

momento do requerimento da aposentadoria
vier a ser instituída.
§ 4º

no

pelo

momento

do

servidor

no

condiciona a pensão que

No caso de falecimento do servidor em atividade,

o termo de opção que venha a ser firmado por um pensionista

condiciona os demais, ressalvada a possibilidade de os demais

Página 39 de 389

Parte integrante do Avulso do PLC nº 33 de 2016.

173

174

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

pensionistas manifestarem rejeição, a qualquer tempo, ao termo
firmado.

§ 5º

Eventual diferença entre o valor que o servidor

ou o pensionista receberia antes da opção e o valor decorrente da
aplicação das regras dos incisos I e II do caput será paga a

título de parcela complementar, de natureza provisória, até a
implantação das parcelas subsequentes.
Art.

89.

Para

as

aposentadorias

instituídas na data de vigência desta Lei,

e

pensões

já

a opção, em caráter

irretratável, pela incorporação de gratificações de desempenho

aos proventos nos termos dos incisos I a III do caput do art. 88
deverá ser feita da data de entrada em vigor desta Lei até 31 de
outubro de 2018.
§

1º

O

termo

de

opção

assinado

condiciona a pensão que vier a ser instituída.

pelo

aposentado

§ 2º

Na hipótese de haver mais de um pensionista de um

§ 3º

Eventual diferença entre o valor que o aposentado

mesmo instituidor, aplica-se o disposto no § 4º do art. 88.

ou o pensionista recebia antes da opção e o valor decorrente da

aplicação das regras dos incisos I e II do caput do art. 88 será
paga a título de parcela complementar, de natureza provisória,
até a implantação das parcelas subsequentes.
Art. 90.

Para fins do disposto no § 5º do art. 88 e no

§ 3º do art. 89, será considerado o valor do ponto vigente a
partir de 1º de janeiro de 2017.
Art.

91.

A

opção

de

que

tratam

os

arts.

88

e

89

somente será válida com a assinatura de termo de opção na forma
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do Anexo XCVI, que incluirá a expressa concordância do servidor,
do aposentado ou do pensionista com:

I - a forma, os prazos e os percentuais definidos nos

arts. 88 e 89;

II - a renúncia à forma de cálculo de incorporação da

gratificação

de

administrativa; e
III

-

administrativa,

desempenho

a

renúncia

quaisquer

ao

valores

reconhecida

direito
ou

de

por

decisão

pleitear,

vantagens

na

decorrentes

via

da

forma de cálculo da gratificação de desempenho incorporada aos
proventos de aposentadoria e pensão, exceto em caso de comprovado
erro material.

Parágrafo

único.

Na

hipótese

de

pagamento

em

duplicidade de valores referentes às gratificações de desempenho

previstas nesta Lei, fica o ente público autorizado a reaver a
importância

paga

a

maior

administrativamente,

desconto direto nos proventos.

por

meio

de

CAPÍTULO XXXVII
DA OPÇÃO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE
ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS –
GACEN
Art.

92.

No

caso

dos cargos

de

Agente

Auxiliar

de

Saúde Pública, de Agente de Saúde Pública ou Guarda de Endemias,
do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde ou do Quadro de

Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, é facultado aos
servidores,

aposentados

e

pensionistas

que

estejam

sujeitos

ao disposto nos arts. 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº
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de

19

de

dezembro

Constitucional
realizado,
controle
terras

de

nº

47,

de

endemias,

em

em

caráter

indígenas

extrativistas

e

e

de

5

2003,
de

de

no

art.

3º

julho

de

2005,

urbana

ou

rural,

permanente,
área

ou

Junho de 2016

atividades

remanescentes

ribeirinhas, optar

e

de

da

Emenda

que

tenham

combate

inclusive

quilombolas

e

pela incorporação

e

em

áreas

da

Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias GACEN, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008,
aos proventos de aposentadoria ou às pensões, nos termos dos
arts. 93 e 94.

Parágrafo único.

A opção de que trata o caput somente

poderá ser exercida se o servidor tiver percebido a Gacen por, no
mínimo, sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da
instituição da pensão.
Art. 93.

Os servidores de que trata o art. 92 podem

optar, em caráter irretratável, pela incorporação da Gacen aos
proventos de aposentadoria ou às pensões nos seguintes termos:

I - a partir de 1º de janeiro de 2017: 67% (sessenta e

sete por cento) da gratificação;

II - a partir de 1º de janeiro de 2018: 84% (oitenta e

quatro por cento) da gratificação; e
III

-

a

partir

integral da gratificação.

Parágrafo único.

de

1º de

janeiro

de

2019:

o

valor

Aplica-se o disposto nos §§ 2º a 5º

do art. 88 e no art. 89 para a opção quanto à incorporação
da Gacen.
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tratam

os

arts.

92

e

93

somente será válida com a assinatura de termo de opção na forma
do Anexo XCVII, que incluirá a expressa concordância do servidor,
do aposentado ou do pensionista com:
art. 93;

I - a forma, os prazos e os percentuais definidos no
II - a renúncia à forma de cálculo de incorporação

da Gacen reconhecida

por

decisão

inclusive transitada em julgado; e
III

-

administrativa
decorrentes

da

a

ou

renúncia

judicial,

forma

de

ao

administrativa

direito

quaisquer

cálculo

da

de

ou

judicial,

pleitear,

na

via

incorporada

aos

valores

Gacen

ou

vantagens

proventos de aposentadoria e pensão, exceto em caso de comprovado
erro material.

Parágrafo

único.

Na

hipótese

de

pagamento

em

duplicidade de valores referentes à Gacen, fica o ente público
autorizado

a

reaver

a

importância

paga

a

maior

administrativamente, por meio de desconto direto nos proventos.
CAPÍTULO XXXVIII
DA OPÇÃO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE
INCREMENTO À ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO
PATRIMÔNIO DA UNIÃO – GIAPU
Art. 95.

É facultado aos servidores, aos aposentados e

aos pensionistas que estejam sujeitos ao disposto nos arts. 3º,

6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho
de

2005, que
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de

Administração

do

Patrimônio da União - GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13
de janeiro de 2005, optar por sua incorporação aos proventos de

aposentadoria ou às pensões, nos termos dos arts. 96 e 97.
§ 1º

A opção de que trata o caput somente poderá ser

exercida se o servidor tiver percebido a Giapu por, no mínimo,

sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da instituição
da pensão.
1º

§ 2º

Inclui-se na contagem do prazo estipulado no §

o período pelo qual o servidor tenha recebido gratificação de

desempenho de alguma natureza.
§

gratificação

3º

de

Caso

o

desempenho

servidor
nos

tenha

últimos

percebido

sessenta

outra

meses

de

atividade, os pontos obtidos na gratificação serão convertidos em
percentuais sobre o vencimento básico para fins de aplicação das
regras estabelecidas nos incisos I a III do caput do art. 96.
Art. 96.

Os servidores de que trata o art. 95 podem

optar, em caráter irretratável, pela incorporação da Giapu aos
proventos de aposentadoria ou às pensões, nos seguintes termos:

I - a partir de 1º de janeiro de 2017: 67% (sessenta e

sete por cento) do valor referente à média dos percentuais das
gratificações recebidos nos últimos sessenta meses de atividade;

II - a partir de 1º de janeiro de 2018: 84% (oitenta e

quatro por cento) do valor referente à média dos percentuais das
gratificações recebidos nos últimos sessenta meses de atividade;
e

Página 44 de 389

Parte integrante do Avulso do PLC nº 33 de 2016.

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

III

-

a

partir

de

1º de

Quinta-feira 9

janeiro

de

2019:

o

valor

integral da média dos percentuais das gratificações recebidos nos
últimos sessenta meses de atividade.
§

percentual

1º

Para

de

que

fins

de

tratam

os

cálculo

incisos

do

I

valor

a

III

devido,

o

do caput será

aplicado sobre o valor da Giapu correspondente ao nível do cargo

ocupado pelo servidor na data da aposentadoria ou da instituição
da pensão.

§ 2º Aplica-se o disposto nos §§ 2º ao 5º do art. 88 e

no art. 89 para a opção quanto à incorporação da Giapu.
Art.

97.

A

opção

de

que

tratam

os

arts.

95

e

96

somente será válida com a assinatura de termo de opção na forma
do

Anexo XCVIII,

que

incluirá

a

expressa

servidor, do aposentado ou do pensionista com:

concordância

do

I - a forma, os prazos e os percentuais definidos nos

arts. 95 e 96;

II - a renúncia à forma de cálculo de incorporação da

gratificação reconhecida por decisão administrativa ou judicial,
inclusive transitada em julgado; e
III

-

administrativa
decorrentes

da

a

ou

renúncia

judicial,

forma

de

ao

direito

quaisquer

cálculo

da

de

pleitear,

valores

Giapu

ou

na

via

vantagens

incorporada

aos

proventos de aposentadoria e pensão, exceto em caso de comprovado
erro material.

Parágrafo único.

Ocorrendo pagamento em duplicidade de

valores referentes à Giapu, fica o ente público autorizado a
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reaver a importância paga a maior administrativamente, por meio
de desconto direto nos proventos.

CAPÍTULO XXXIX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.

98.

Esta

Lei

entra

em

vigor

na

data

de

sua

publicação,

nas

publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2015,
ou,

se

posterior,

a

partir

da

data

de

sua

hipóteses em que não estiver especificada outra data no corpo
desta Lei ou em seus Anexos.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

GIACOBO
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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Altera a remuneração, as regras de
promoção, as regras de incorporação de
gratificação
de
desempenho
a
aposentadorias e pensões de servidores
públicos da área da educação, e dá
outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE
MAGISTÉRIO FEDERAL E DO PLANO DE CARREIRAS
DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO FEDERAL
Art. 1º A Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012,

passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.

13-A.

O

efeito

financeiro

da

progressão e da promoção a que se refere o caput do
art. 12 ocorrerá a partir da data em que o docente

cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos
em lei para o desenvolvimento na carreira.”
“Art.

15-A.

O

efeito

financeiro

da

progressão e da promoção a que se refere o caput do
art. 14 ocorrerá a partir da data em que o docente

cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos
em lei para o desenvolvimento na carreira.”

“Art. 16. .................................

do

Anexo

Parágrafo único. Fica divulgada, na forma
III-A,

remuneração,
Plano

de

Federal.”(NR)
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servidores

ocupantes

de

cargos da Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico do Plano de Carreiras e Cargos

de Magistério Federal na data de 1º de março de 2013,

será aplicado, para a primeira progressão ou promoção
a

ser

realizada,

observando

os

critérios

de

desenvolvimento na Carreira estabelecidos nesta Lei,
o interstício de dezoito meses.

§ 1º O interstício de que trata o caput não

será utilizado para outras progressões ou promoções

ou para servidores ingressos na Carreira após a data
de 1º de março de 2013.
artigo

§

2º

serão

servidor.”(NR)

As

disposições

aplicadas

uma

de

única

que

vez

tratam

este

para

cada

Art. 2º O art. 132-A da Lei nº 11.784, de 22 de

setembro de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:

“Art. 132-A. ..............................

§ 1º A partir da data de 1º de março de

2013, ficam extintas a GEDBF e a GEBEXT.
LXXVII-A,

§

a

2º

estabelecidos
Carreiras

Art.

3º

variação

de

Federal.”(NR)
Os

Fica

em

divulgada,
dos

lei,

padrões

dos

Magistério

servidores

na

cargos
do

ocupantes

forma

de

do

remuneração,

do

Plano

de

cargos

da

Ensino

dos

Anexo

Básico

Carreira de Magistério do Ensino Básico Federal, de que trata
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o inciso I do caput do art. 122 da Lei nº 11.784, de 22 de
setembro

de

estabelecidos

2008,

para

que

atendam

ingresso

na

aos

requisitos

Carreira

de

de

titulação

Magistério

do

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº

12.772, de 28 de dezembro de 2012, ficam nela enquadrados, de
acordo

com

profissional

as

atribuições

respectivos

e

e

a

os

requisitos

posição

relativa

de

na

formação

Tabela,

exceto quando houver manifestação irretratável do servidor.

§ 1º A manifestação irretratável de que trata o caput

deverá ser formalizada no prazo de doze meses, contado da data

de entrada em vigor desta Lei, mediante a assinatura do termo
de

opção

constante

do

partir da data de opção.

Anexo

I,

com

efeitos

financeiros

a

§ 2º Os servidores afastados nos termos dos arts. 81

e 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão
exercer o direito à opção durante o afastamento ou em até
cento e oitenta dias após o término do afastamento.

§ 3º Aplica-se o disposto no § 1º aos servidores

cedidos.
à

prévia

§ 4º A efetivação do enquadramento está condicionada
verificação

do

Ministério

da

Defesa

cumprimento dos requisitos a que se refere o caput.
na

quanto

ao

§ 5º Os cargos a que se refere o caput, enquadrados

Carreira

Tecnológico,

de

do

Magistério

Plano

de

do

Ensino

Carreiras

e

Básico,

Cargos

de

Técnico

e

Magistério

Federal, passam a ser denominados Professor do Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

§ 6º Os cargos de provimento efetivo da Carreira de

Magistério
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Técnico

e

na

Carreira

Tecnológico

de
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Magistério

continuarão

a

do

Ensino

integrar

o

Básico,

Quadro

de

Pessoal das Instituições Federais de Ensino subordinadas ou
vinculadas ao Ministério da Defesa.
cargos

a

§ 7º O enquadramento e a mudança de denominação dos
que

se

refere

este

artigo

não

representam,

para

qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria,
descontinuidade

em

relação

à

carreira,

ao

cargo

atribuições atuais desenvolvidas por seus titulares.
§

8º

Quando

a

aposentadoria

ou

a

e

instituição

às

da

pensão tenha ocorrido com fundamento nos arts. 3º, 6º ou 6º-A
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou
no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de

2005, os efeitos decorrentes do enquadramento de que trata o
caput

serão

aplicados

ao

posicionamento

dos

aposentados

e

pensionistas oriundos da Carreira de Magistério Básico Federal
nas tabelas remuneratórias da Carreira de Magistério do Ensino

Básico, Técnico e Tecnológico, desde que, durante a atividade,
o aposentado ou o instituidor de pensão tenha atendido aos
requisitos
Carreira

de

de

titulação

Magistério

estabelecidos
do

Ensino

para

Básico,

ingresso

Técnico

na
e

Tecnológico, exceto quando houver manifestação irretratável do
aposentado ou do pensionista.

§ 9º A manifestação irretratável de que trata o § 8º

deverá ser formalizada no prazo de doze meses, contado da data
de entrada em vigor desta Lei, mediante a assinatura do termo
de

opção

constante

do

partir da data de opção.
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§

10.

O

posicionamento

Quinta-feira 9

dos

aposentados

e

dos

pensionistas nas tabelas remuneratórias de que trata o § 8º
será referenciado à situação em que o servidor se encontrava
na

data

da

respeitadas

aposentadoria
as

ou

alterações

em

que

se

relativas

decorrentes de legislação específica.

originou
a

a

pensão,

posicionamentos

§ 11. A efetivação do posicionamento dos aposentados

e pensionistas nas tabelas remuneratórias está condicionada à
prévia

verificação

do

Ministério

da

Defesa

cumprimento dos requisitos de que trata o § 8º.

quanto

ao

Art. 4º A Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012,

passa a vigorar acrescida do Anexo III-A, na forma do Anexo II

desta Lei.

Art. 5º Os Anexos III e IV da Lei nº 12.772, de 28 de

dezembro de 2012, passam a vigorar na forma dos Anexos III e
IV desta Lei.

Art. 6º A Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008,

passa a vigorar acrescida do Anexo LXXVII-B, na forma do Anexo
IX desta Lei.

Art.

7º

Os

Anexos

LXXVII-A,

LXXXIII-A,

LXXIX-A

e

LXXXV-A da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, passam a
vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos V, VI, VII e
VIII desta Lei.

Página 6 de 141

Parte integrante do Avulso do PLC nº 34 de 2016.

529

530

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

CAPÍTULO II
DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
Art. 8º O art. 43 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro

de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.

43.

A

parcela

complementar

de

que

tratam os §§ 2º e 3º do art. 15 da Lei nº 11.091, de

12 de janeiro de 2005, não será absorvida por força

dos aumentos remuneratórios com efeitos financeiros
no período de 2013 a 2017.”(NR)

Art. 9º O Anexo I-C da Lei nº 11.091, de 12 de
janeiro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo X desta
Lei.

Art. 10. O Anexo XLVII da Lei nº 12.702, de 7 de

agosto de 2012, passa a vigorar na forma do Anexo XI desta
Lei.

CAPÍTULO III
DAS CARREIRAS E PLANOS ESPECIAIS DE CARGOS
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA - INEP E DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
Art. 11. A Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 47-A. A partir de 1º de janeiro de

2016, o desenvolvimento do servidor titular de cargo
de

nível

superior

ou

intermediário

integrante

das

Carreiras de que tratam os incisos I e II do caput do
art. 40 ou do Plano Especial de Cargos de que trata o
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progressão

funcional

e

§ 1º ......................................
I - .......................................

a) cumprimento do interstício de doze meses

de efetivo exercício em cada padrão; e

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

II - ......................................

a) cumprimento do interstício de doze meses

de efetivo exercício no último padrão de cada classe;
....................................................

§ 2º Após a conclusão com aproveitamento do

curso de que trata a alínea d do inciso II do § 1º,

no caso dos servidores ocupantes de cargos do Plano
Especial de Cargos de que trata o art. 42, o primeiro
posicionamento

do

servidor

nos

padrões

da

última

classe considerará o tempo de permanência deste no

último padrão da classe anterior desde 1º de julho de
2008, nas seguintes proporções:

I - um padrão para cada dezoito meses de

efetivo exercício, contados a partir daquela data até
31 de dezembro de 2015;
II

- um padrão para cada doze meses de

efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro
de 2016.

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

exercício
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promoção, conforme estabelecido nos incisos I e II do
§ 1º, será:

.............................................. ”(NR)
“Art. 49. .................................

§ 1º ......................................

§ 2º A GQ somente integrará os cálculos de

proventos de aposentadorias e pensões instituídas até
19

de

fevereiro

de

2004

ou

no

caso

daquelas

concedidas com fulcro no disposto nos arts. 3º, 6º ou
6º-A

da

dezembro

Emenda
de

Constitucional

2003,

e

no

nº

art.

41,

de

3º

da

19

de

Emenda

Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.
hipótese

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se apenas na
de

os

certificados

considerados

para

a

concessão da GQ terem sido obtidos até a data em que
se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão.
enquadrem

§ 4º Às aposentadorias e pensões que não se
nas

hipóteses

do

§

2º

será

aplicado,

conforme o caso, o disposto na Lei nº 10.887, de 18
de junho de 2004, ou na Lei nº 12.618, de 30 de abril
de 2012.”(NR)

“Art. 61-A. A partir de 1º de janeiro de

2016, o desenvolvimento do servidor titular de cargo
de

nível

superior

ou

intermediário

integrante

das

Carreiras de que tratam os incisos I e II do caput do
art. 53 ou do Plano Especial de Cargos de que trata o
art.

55

promoção.
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I - .......................................

a) cumprimento do interstício de doze meses

de efetivo exercício em cada padrão; e

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

II - ......................................

a) cumprimento do interstício de doze meses

de efetivo exercício no último padrão de cada classe;
....................................................

§ 2º Após a conclusão com aproveitamento do

curso de que trata a alínea d do inciso II do § 1º,

no caso dos servidores ocupantes de cargos do Plano
Especial de Cargos de que trata o art. 42, o primeiro
posicionamento

do

servidor

nos

padrões

da

última

classe considerará o tempo de permanência deste no

último padrão da classe anterior desde 1º de julho de
2008, nas seguintes proporções:

I - um padrão para cada dezoito meses de

efetivo exercício, contados a partir daquela data até
31 de dezembro de 2015;
II

- um padrão para cada doze meses de

efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro
de 2016.

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

exercício

§ 4º O interstício de doze meses de efetivo
para

a

progressão

funcional

e

para

a

promoção, conforme estabelecido nos incisos I e II do
§ 1º, será:

.............................................. ”(NR)

“Art. 63-A. ...............................
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....................................................

§ 3º A GQ somente integrará os cálculos de

proventos de aposentadorias e pensões instituídas até
19

de

fevereiro

de

2004

ou

no

caso

daquelas

concedidas com fulcro no disposto nos arts. 3º, 6º ou
6º-A

da

dezembro

Emenda
de

Constitucional

2003,

e

no

nº

art.

41,

3º

de

da

Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.
hipótese

19

de

Emenda

§ 4º O disposto no § 3º aplica-se apenas na
de

os

certificados

considerados

para

a

concessão da GQ terem sido obtidos até a data em que
se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão.
enquadrem

§ 5º Às aposentadorias e pensões que não se
nas

hipóteses

do

§

3º

será

aplicado,

conforme o caso, o disposto na Lei nº 10.887, de 18
de junho de 2004, ou na Lei nº 12.618, de 30 de abril

de 2012.”(NR)

Art. 12. As promoções e progressões a que se referem
os art. 47-A e 61-A da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de
2006, serão efetivadas a partir do cumprimento de interstício
e

demais

requisitos

previstos

em

lei,

não

gerando

financeiros anteriores à data de publicação desta Lei.

efeitos

Art. 13. Os Anexos XVI-G, XVIII-C, XIX-D, XX-A, XX-B,

XX-C, XX-D, XXI-F, XXIII-E, XXIV-C, XXV-B, XXV-C, XXV-D, XXV-E

da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, passam a vigorar,
respectivamente, na forma dos Anexos XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV desta Lei.
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CAPÍTULO IV
DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO
Art. 14. É facultado aos servidores, aos aposentados
e aos pensionistas que estejam sujeitos ao disposto nos arts.
3º,

6º

ou

47,

de

5

6º-A

da

Emenda

Constitucional

nº

41,

de

19

de

incorporação

de

dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº
de

julho

de

2005,

optar

pela

gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou

de pensão, nos termos dos arts. 15 e 16, relativamente aos
seguintes cargos, planos e carreiras:

I - Carreira de Financiamento e Execução de Programas

e

Projetos

Educacionais,

Carreira

de

Suporte

Técnico

ao

Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais

e Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº
11.357, de 19 de outubro de 2006; e
II

Informações

e

-

Carreira

Avaliações

de

Pesquisa

Educacionais,

e

Desenvolvimento

Carreira

de

de

Suporte

Técnico em Informações Educacionais e Plano Especial de Cargos

do Inep, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de
2006.

poderá

Parágrafo único. A opção de que trata o caput somente

ser

exercida

se

o

servidor

tiver

percebido

gratificações de desempenho por, no mínimo, sessenta meses,
antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão.
optar,

Art. 15. Os servidores de que trata o art. 14 podem

em

caráter

irretratável,

pela

incorporação

de

gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou
de pensão nos seguintes termos:
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I - a partir de 1º de janeiro de 2017: 67% (sessenta

e sete por cento) do valor referente à média dos pontos da
gratificação

de

desempenho

recebidos

nos

últimos

sessenta

meses de atividade;

II - a partir de 1º de janeiro de 2018: 84% (oitenta

e quatro por cento) do valor referente à média dos pontos da

gratificação

de

desempenho

meses de atividade; e

recebidos

nos

últimos

sessenta

III - a partir de 1º de janeiro de 2019: o valor

integral da média dos pontos da gratificação de desempenho
recebidos nos últimos sessenta meses de atividade.
§

1º

Para

fins

de

cálculo

do

valor

devido,

o

valor

do

o

percentual da média dos pontos de que tratam os incisos I a
III

do

será

caput

correspondente

ao

aplicado

sobre

posicionamento

do

servidor

na

ponto

tabela

remuneratória na data da aposentadoria ou da instituição da

pensão, respeitadas as alterações relativas a posicionamentos
decorrentes de legislação específica.
§

2º

A

opção

de

que

trata

o

caput

deverá

ser

formalizada no momento do requerimento de aposentadoria ou, no

caso de falecimento do servidor em atividade, no momento do
requerimento da pensão.
§

3º

O

termo

de

opção

assinado

pelo

servidor

no

momento do requerimento da aposentadoria condiciona a pensão
que vier a ser instituída.

§ 4º No caso de falecimento do servidor em atividade,

o termo de acordo firmado por um pensionista condiciona os

demais, ressalvada a possibilidade de os demais pensionistas
manifestarem rejeição, a qualquer tempo, ao termo firmado.

Página 13 de 141

Parte integrante do Avulso do PLC nº 34 de 2016.

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 9

§ 5º Eventual diferença entre o valor que o servidor

ou pensionista receberia antes da opção e o valor decorrente

da aplicação das regras previstas nos incisos I e II do caput
será

paga

a

título

de

parcela

complementar,

de

natureza

provisória, até a implantação das parcelas subsequentes.
Art.

16.

Para

as

aposentadorias

e

pensões

já

instituídas na data de vigência desta Lei, a opção, em caráter

irretratável, pela incorporação de gratificações de desempenho
aos proventos nos termos dos incisos I a III do caput
art. 15 deverá ser feita até 31 de outubro de 2018.
§

1º

O

termo

de

opção

assinado

pelo

do

aposentado

condiciona a pensão que vier a ser instituída.

§ 2º Na hipótese de haver mais de um pensionista de

um mesmo instituidor, aplica-se o disposto no § 4º do art. 15.
§

3º

Eventual

diferença

entre

o

valor

que

o

aposentado ou o pensionista recebia antes da opção e o valor

decorrente da aplicação das regras previstas nos incisos I e
II

do

do

caput

art.

15

será

paga

a

título

de

parcela

complementar, de natureza provisória, até a implantação das
parcelas subsequentes.

Art. 17. Para fins do disposto no § 5º do art. 15 e

no § 3º do art. 16, será considerado o valor do ponto vigente
a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 18. A opção de que tratam os arts. 15 e 16

somente será válida com a assinatura de termo de opção na

forma do Anexo XXVI, que incluirá a expressa concordância do
servidor, do aposentado ou do pensionista com:

I - a forma, os prazos e os percentuais definidos nos

arts. 15 e 16;
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II - a renúncia à forma de cálculo de incorporação da

gratificação

de

desempenho

reconhecida

por

decisão

administrativa ou judicial, inclusive transitada em julgado; e
III

administrativa

-

a

renúncia

ou

judicial,

ao

direito

quaisquer

de

pleitear,

valores

ou

na

via

vantagens

decorrentes da forma de cálculo da gratificação de desempenho

incorporada aos proventos de aposentadoria e pensão, exceto em

caso de comprovado erro material.
Parágrafo

duplicidade

de

único.

valores

Na

hipótese

referentes

às

de

pagamento

gratificações

em

de

desempenho previstas nesta Lei, fica o ente público autorizado
a reaver a importância paga a maior administrativamente, por
meio de desconto direto nos proventos.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, não produzindo efeitos financeiros anteriores a 1º
de agosto de 2016 ou, se posterior, à data de entrada em vigor
desta Lei.

Art. 20. Fica revogado o § 2º do art. 22 da Lei nº

12.772, de 28 de dezembro de 2012.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

GIACOBO

2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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Altera a remuneração de servidores
públicos; dispõe sobre gratificações
de
qualificação
e
de
desempenho;
estabelece regras de incorporação de
gratificação
de
desempenho
a
aposentadorias e pensões; dispõe sobre
a criação das carreiras do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica CADE, e sobre a remuneração dos cargos
das
carreiras
das
Agências
Reguladoras, de que tratam as Leis nºs
10.871, de 20 de maio de 2004, e
10.768, de 19 de novembro de 2003; e
dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
Art. 1º Os Anexos IV-A, V-B e V-C da Lei nº 11.233,

de 22 de dezembro de 2005, passam a vigorar, respectivamente,
na forma dos Anexos I, II e III desta Lei.

CAPÍTULO II
DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA
E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Art. 2º Os Anexos II e V da Lei nº 11.090, de 7 de

janeiro de 2005, passam a vigorar, respectivamente, na forma
dos Anexos IV e V desta Lei.
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CAPÍTULO III
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DO INSTITUTO
NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO
11.355,

Art. 3º Os Anexos XI, XI-A, XI-B e XI-C da Lei nº

de

19

de

outubro

de

2006,

passam

a

vigorar,

respectivamente, na forma dos Anexos VI, VII, VIII e IX desta
Lei.

CAPÍTULO IV
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DO INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
Art. 4º Os Anexos XVIII, XVIII-A, XVIII-B e XVIII-C
da Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, passam a vigorar,

respectivamente, na forma dos Anexos X, XI, XII e XIII desta
Lei.

CAPÍTULO V
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE
PÚBLICA DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Art. 5º A Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 41-D. A partir de 1º de setembro de

2018, a GQ será concedida em três níveis, de acordo

com os valores constantes do Anexo IX-D, observados
os seguintes parâmetros:

I - nível I da GQ - participação em cursos

de qualificação profissional com carga horária mínima
de

cento

e

oitenta

horas,

na

forma

regulamento;
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-

nível

II
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da

GQ

-

participação

em

cursos de qualificação profissional com carga horária
mínima

de

duzentas

e

cinquenta

horas,

disposta em regulamento; e

na

forma

III - nível III da GQ - participação em

cursos de qualificação profissional com carga horária

mínima de trezentas e sessenta horas ou diploma de
graduação,

certificado

de

conclusão

de

curso

de

Especialização, título de Mestre ou Doutor, na forma
disposta em regulamento.”
“Art.

41-E.

O

servidor

de

nível

intermediário, titular de cargo de provimento efetivo

integrante das carreiras a que se refere o art. 41-C

que, em 31 de agosto de 2018 e na forma da legislação

vigente nesta data, estiver percebendo GQ em valor
correspondente aos níveis IV e V, passará a perceber,
a partir de 1º de setembro de 2018, GQ correspondente
ao nível III.
e

Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados

pensionistas

regramento

submetidos.”

o

disposto

previdenciário

no

a

caput,
que

se

conforme

o

encontrem

Art. 6º Os Anexos IX-A, IX-C e IX-D da Lei nº 11.355,

de 19 de outubro de 2006, passam a vigorar, respectivamente,
na forma dos Anexos XIV, XV e XVI desta Lei.
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CAPÍTULO VI
DOS CARGOS DE MÉDICO DO PODER EXECUTIVO
Art. 7º O Anexo XLV da Lei nº 12.702, de 7 de agosto

de 2012, passa a vigorar na forma do Anexo XVII desta Lei.
CAPÍTULO VII
DOS PLANOS ESPECIAIS DE CARGOS E DAS
CARREIRAS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

Art. 8º O Anexo III da Lei nº 10.882, de 9 de junho

de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo XVIII desta Lei.
Art.

9º

Os

Anexos

XIV,

XIV-C

e

XIV-D

da

Lei

nº

11.357, de 19 de outubro de 2006, passam a vigorar na forma
dos Anexos XIX, XX e XXI desta Lei.

Art. 10. Os Anexos IV, V, VI e VII da Lei nº 10.871,

de 20 de maio de 2004, passam a vigorar na forma dos Anexos
XXII, XXIII, XXIV e XXV desta Lei, até 31 de dezembro de 2016.

Art. 11. Os Anexos I e I-A da Lei nº 10.768, de 19 de

novembro de 2003, passam a vigorar na forma dos Anexos XXVI e
XXVII desta Lei, até 31 de dezembro de 2016.

CAPÍTULO VIII
DO SUBSÍDIO DAS CARREIRAS DAS AGÊNCIAS
REGULADORAS
Art. 12. A partir de 1º de janeiro de 2017, conforme

especificado nos Anexos XXVIII e XXIX desta Lei, passam a ser
remunerados

exclusivamente

por

subsídio,

fixado

em

parcela

outra

espécie

única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono,

prêmio,

remuneratória,
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carreiras, de que tratam a Lei nº 10.871, de 20 de maio de
2004, e a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003:

I - Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos de

Telecomunicações;
II

-

Regulação

Cinematográfica e Audiovisual;
III

-

Energéticos;

e

Regulação

Fiscalização
e

da

Fiscalização

de

Atividade
Recursos

IV - Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo

e Gás Natural;

V - Regulação e Fiscalização de Petróleo e Derivados,

Álcool Combustível e Gás Natural;

VI - Regulação e Fiscalização de Saúde Suplementar;
VII

-

Regulação

Transportes Aquaviários;
VIII

-

Regulação

Transportes Terrestres;

e

e

Fiscalização

de

Serviços

de

Fiscalização

de

Serviços

de

IX - Regulação e Fiscalização de Locais, Produtos e

Serviços sob Vigilância;

X - Suporte à Regulação e Fiscalização de Serviços

Públicos de Telecomunicações;

XI - Suporte à Regulação e Fiscalização da Atividade

Cinematográfica e Audiovisual;

XII - Suporte à Regulação e Fiscalização de Petróleo

e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural;

XIII - Suporte à Regulação e Fiscalização de Saúde

Suplementar;

XIV - Suporte à Regulação e Fiscalização de Serviços

de Transportes Aquaviários;
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XV - Suporte à Regulação e Fiscalização de Serviços

de Transportes Terrestres;

XVI - Suporte à Regulação e Fiscalização de Locais,

Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária;

XVII - Regulação e Fiscalização de Aviação Civil;

XVIII - Suporte à Regulação e Fiscalização de Aviação

Civil;

XIX - Especialista em Recursos Hídricos;
XX - Especialista em Geoprocessamento;
XXI

-

Analista

Administrativo

das

autarquias

referidas no Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004;

XXII - Analista Administrativo, de que trata a Lei nº

10.768, de 19 de novembro de 2003; e
XXIII

-

Técnico

Administrativo

das

autarquias

referidas no Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004.
mais

Art. 13.

devidas

aos

Estão compreendidas no subsídio e não são
titulares

dos

cargos

que

integram

as

carreiras a que se refere o art. 12, a partir de 1º de janeiro
de 2017, as seguintes parcelas remuneratórias:

I - vencimento básico e Gratificação de Desempenho de

Atividade de Regulação - GDAR, de que trata o inciso I do
caput do art. 15 da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, para

os cargos a que se referem os incisos I a XVIII do caput do
art. 12;

de

II - vencimento básico e Gratificação de Desempenho

Atividade

de

Recursos

Hídricos - GDRH,

de

que

trata

a

alínea b do inciso I do caput do art. 8º-A da Lei nº 10.768,
de 19 de novembro de 2003, para os cargos a que se referem os
incisos XIX e XX do caput do art. 12; e
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III - vencimento básico e Gratificação de Desempenho

de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação - GDATR, a
que se referem o inciso II do caput do art. 15 da Lei nº

10.871, de 20 de maio de 2004, e a alínea b do inciso II do
caput do art. 8º-A da Lei nº 10.768, de 19 de novembro de
2003, para os cargos a que se referem os incisos XXII e XXIII
do caput do art. 12.
Art. 14.

Além das parcelas e vantagens de que trata

o art. 13, não são devidas aos titulares dos cargos a que se

referem os incisos I a XXIII do caput do art. 12, a partir de
1º de janeiro de 2017, as seguintes espécies remuneratórias:
I

Nominalmente
natureza;

-

vantagens

Identificadas

pessoais

e

Vantagens

-

de

qualquer

VPNI,

Pessoais

origem

e

II - diferenças individuais e resíduos, de qualquer

origem e natureza;

III - valores incorporados à remuneração decorrentes

do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento ou
de cargo em comissão;

IV - valores incorporados à remuneração referentes a

quintos ou décimos;

V - valores incorporados à remuneração a título de

adicional por tempo de serviço;

VI - vantagens incorporadas a proventos ou pensões,

por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, de 28 de

outubro de 1952, e dos arts. 190 e 192 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990;

VII - abonos;

VIII - valores pagos a título de representação;
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exercício

insalubres, perigosas ou penosas;
X - adicional noturno;
XI

-

adicional

pela

de

prestação

atividades

de

serviço

extraordinário; ou

XII - outras gratificações e adicionais, de qualquer

origem e natureza, que não estejam explicitamente mencionados
no art. 16.

Art. 15.

Os servidores integrantes das carreiras de

que tratam os incisos I a XXIII do
poderão

perceber

cumulativamente

com

caput do art. 12 não
o

subsídio

quaisquer

valores ou vantagens incorporadas à remuneração por decisão

administrativa ou judicial ou por extensão administrativa de

decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda que
decorrentes de sentença judicial transitada em julgado.
Art. 16.

O subsídio dos integrantes das carreiras de

que tratam os incisos I a XXIII do caput do art. 12 não exclui
o

direito

à

regulamentação

remuneratórias:

percepção,

específica,

nos

termos

das

da

legislação

seguintes

e

espécies

I - gratificação natalina;
II - adicional de férias;

III - abono de permanência de que tratam o § 19 do

art. 40 da Constituição Federal e o § 5º do art. 2º e o § 1º
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
de 2003;

IV - retribuição pelo exercício de função de direção,

chefia e assessoramento; e

V - parcelas indenizatórias previstas em lei.
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A aplicação das disposições desta Lei aos

servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não poderá
implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões.
Art. 18.

Na hipótese de redução de remuneração, de

provento ou de pensão, em decorrência da aplicação do disposto
nesta

Lei

aos

servidores

integrantes

das

carreiras

de

que

tratam os incisos I a XXIII do caput do art. 12, eventual

diferença

será

absorvida

por

subsídio,

de

carreira

paga

a

natureza

por

ocasião

título

da

parcela

provisória,
do

que

ou

promoção

reorganização

ou

complementar

será

desenvolvimento

progressão

extraordinária,

de

da

no

de

gradativamente
cargo

ou

ordinária

reestruturação

na

ou

dos

cargos e das carreiras ou das remunerações previstas nesta
Lei,

da

concessão

de

reajuste

ou

vantagem

de

qualquer

natureza, e da implantação dos valores constantes dos Anexos
XXVIII e XXIX desta Lei.
que

se

Parágrafo único. A parcela complementar de subsídio a

refere

atualização

o

caput

decorrente

da

estará

revisão

servidores públicos federais.
Art.

19.

Os

titulares

de

exercer

sujeita
geral

dos

da

exclusivamente

cargos

à

remuneração

dos

integrantes

das

carreiras de que tratam os incisos I a XXIII do caput do art.
12

são

impedidos

outra

atividade,

pública

ou

privada, potencialmente causadora de conflito de interesses,
nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.
outra

Parágrafo único.

atividade

não

Na hipótese em que o exercício de

configure

conflito

de

interesses,

o

servidor deverá observar o cumprimento da jornada do cargo, o
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horário de funcionamento do órgão ou da entidade e o dever de
disponibilidade ao serviço público.

Art. 20. Os integrantes das carreiras a que se refere

o art. 12 somente poderão ser cedidos ou ter exercício fora de
seu órgão de lotação nas seguintes situações:
I

-

requisição

entidades da União;
II

-

cessão

prevista

para

em

exercício

lei

de

para

cargo

de

órgãos

e

Natureza

Especial ou cargos em comissão de nível igual ou superior a
DAS-4

do

Grupo-Direção

e

Assessoramento

Superiores,

ou

equivalentes, em outros órgãos da União, em autarquias ou em
fundações públicas federais;

do

III - exercício dos cargos de Secretário de Estado ou

Distrito

Federal,

de

cargos

em

comissão

de

nível

equivalente ou superior ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de

entidade da administração pública no âmbito dos Estados, do
Distrito Federal, de Prefeitura de capital ou de Município com
mais de quinhentos mil habitantes; ou

IV - exercício de cargo de Diretor ou de Presidente

de empresa pública ou sociedade de economia mista federal.
Art. 21.

A Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004,

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 15-D:

“Art. 15-D. A partir de 1º de janeiro de

2017, os titulares dos cargos a que se refere o art.
1º

passam

a

ser

remunerados

exclusivamente

subsídio, fixado em lei, em parcela única.”
Art. 22.

A Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003,

passa a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art.

Pessoal

da

1º

Agência

Ficam

Junho de 2016

criados,

Nacional

de

no

Águas

Quadro

-

ANA,

de

os

seguintes cargos efetivos, integrantes de carreiras
de mesmo nome, e respectivos quantitativos:

.............................................. ”(NR)

“Art. 8º-C A partir de 1º de janeiro de

2017, os titulares dos cargos a que se refere o art.
8º-A

passam

a

ser

remunerados

exclusivamente

por

subsídio, fixado em lei, em parcela única.”

Art. 23. Não são cumulativos os valores eventualmente

devidos a servidores ativos ou aposentados ou a pensionistas

abrangidos por esta Lei, com base na legislação vigente até o
dia anterior ao da implantação de cada tabela de subsídio

constante dos Anexos XXVIII e XXIX desta Lei, com os valores
decorrentes da aplicação desta Lei aos vencimentos ou subsídio
ou proventos de aposentadoria ou pensão.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo,

os vencimentos compreendem a soma do vencimento básico com as
vantagens permanentes relativas ao cargo, conforme disposto no
inciso

II

do

caput

do

art.

1º

da

Lei

nº

8.852,

fevereiro de 1994, e, ainda, as seguintes parcelas:
I

Nominalmente

natureza;

-

vantagens

Identificadas

pessoais
-

VPNI,

e

de

Vantagens
qualquer

de

4

de

Pessoais

origem

e

II - diferenças individuais e resíduos, de qualquer

origem e natureza;

III - valores incorporados à remuneração decorrentes

do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento ou
de cargo de provimento em comissão;
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IV - valores incorporados à remuneração referentes a

quintos ou décimos;

V - valores incorporados à remuneração a título de

adicional por tempo de serviço;

VI - vantagens incorporadas aos proventos ou pensões

por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, de 28 de

outubro de 1952, e dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990;

VII - abonos;

VIII - valores pagos a título de representação;
IX

-

adicional

pelo

exercício

insalubres, perigosas ou penosas;
X - adicional noturno;
XI

-

XII

-

extraordinário;

adicional

outras

pela

gratificações

de

prestação
adicionais

atividades

de
ou

serviço
parcelas

remuneratórias complementares de qualquer origem ou natureza;
e

XIII

-

administrativa

de

valores

ou

vantagens

incorporadas

à

remuneração por decisão administrativa ou judicial ou extensão
individual,

ainda

decisão
que

transitada em julgado.

judicial,

decorrentes

de

de

natureza

sentença

geral

ou

judicial

Art. 24. As limitações a cessões previstas nesta Lei

não implicam revogação de normas específicas de cada carreira

abrangida por esta Lei no que elas forem mais restritivas.

Art. 25. Os servidores que se encontrem cedidos, em

conformidade com a legislação vigente, mas em situação não
prevista nas hipóteses do art. 20, poderão permanecer nesta
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condição até o final do prazo estipulado no ato de cessão e,
ainda, terem a cessão renovada uma vez pelo prazo de um ano.
Parágrafo

único.

No

caso

de

o

ato

de

limitações

ao

exercício

Lei,

implicam

cessão

não

prever prazo, será considerada como data final o dia 31 de
dezembro de 2016.
Art.

26.

As

de

outras

atividades pelos titulares dos cargos a que se referem o art.
12,

constantes

desta

não

afastamento

restrições constantes de outras normas.

de

Art. 27. A Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 154. ................................

....................................................
Públicos

Regulação

XVI - Especialista em Regulação de Serviços
de
e

Telecomunicações,

Fiscalização

Telecomunicações;
XVII

-

de

da

Serviços

Especialista

em

Carreira

Públicos

Regulação

de

de

da

Atividade Cinematográfica e Audiovisual, da Carreira
de

Regulação

e

Fiscalização

Cinematográfica e Audiovisual;
Serviços

XVIII

-

Públicos

Especialista
de

Energia,

da

em

da

Atividade

Regulação
Carreira

Regulação e Fiscalização de Recursos Energéticos;
do

de

de

XIX - Especialista em Geologia e Geofísica

Petróleo

e

Gás

Natural,

da

Carreira

de

Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e
Gás Natural;
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XX - Especialista em Regulação de Petróleo

e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural, da

Carreira de Regulação e Fiscalização de Petróleo e
Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural;

XXI - Especialista em Regulação de Saúde

Suplementar, da Carreira de Regulação e Fiscalização
de Saúde Suplementar;
XXII

-

Especialista

em

Regulação

de

Serviços de Transportes Aquaviários, da Carreira de
Regulação e Fiscalização de Serviços de Transportes
Aquaviários;

XXIII

-

Especialista

em

Regulação

de

Serviços de Transportes Terrestres, da Carreira de
Regulação e Fiscalização de Serviços de Transportes
Terrestres;

XXIV

Vigilância

-

Especialista

Sanitária,

da

em

Carreira

de

Regulação

Regulação

Fiscalização de Locais, Produtos e Serviços;

e

e

XXV - Especialista em Regulação de Aviação

Civil, da Carreira de Regulação e Fiscalização de
Aviação Civil;

XXVI - Especialista em Recursos Hídricos,

da Carreira de Especialistas em Recursos Hídricos;

XXVII - Especialista em Geoprocessamento,

da Carreira de Especialistas em Geoprocessamento;
XXVIII

-

Analista

Administrativo,

das

Carreiras de Analista Administrativo das autarquias
referidas no Anexo I da Lei nº 10.871, 20 de maio de
2004;
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XXIX - Analista Administrativo, da Carreira

de Analista Administrativo de que trata a Lei nº
10.768, 19 de novembro de 2003;
XXX

-

Técnico

em

Regulação

de

Serviços

Públicos de Telecomunicações, da Carreira de Suporte
à Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos de
Telecomunicações;

XXXI - Técnico em Regulação da Atividade

Cinematográfica e Audiovisual, da Carreira de Suporte
à

Regulação

e

Fiscalização

da

Cinematográfica e Audiovisual;

Atividade

XXXII - Técnico em Regulação de Petróleo e

Derivados,

Álcool

Combustível

e

Gás

Natural,

da

Carreira de Suporte à Regulação e Fiscalização de
Petróleo
Natural;

e

Derivados,

XXXIII

-

Álcool

Técnico

em

Combustível

Regulação

de

e

Gás

Saúde

Suplementar, da Carreira de Suporte à Regulação e
Fiscalização de Saúde Suplementar;

XXXIV - Técnico em Regulação de Serviços de

Transportes

Aquaviários,

da

Carreira

de

Suporte

à

Regulação e Fiscalização de Serviços de Transportes
Aquaviários;

XXXV - Técnico em Regulação de Serviços de

Transportes

Terrestres,

da

Carreira

de

Suporte

à

Regulação e Fiscalização de Serviços de Transportes
Terrestres;

XXXVI - Técnico em Regulação e Vigilância

Sanitária,
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Produtos

e

Serviços

sob

XXXVII - Técnico em Regulação de Aviação

da

Carreira

de

Suporte

Fiscalização de Aviação Civil;
XXXVIII

-

Técnico

à

Regulação

Administrativo,

e

da

Carreira de Técnico Administrativo, das autarquias
referidas no Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio

de 2004;

XXXIX - Analista em Defesa Econômica, da

Carreira de Analista em Defesa Econômica do Quadro de
Pessoal

do

Conselho

Administrativo

de

Defesa

Econômica - CADE; e

XL - Analista Administrativo, da Carreira

de Analista Administrativo do Quadro de Pessoal do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.

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

§ 2º A participação, com aproveitamento, em

programas e cursos de aperfeiçoamento ministrados por

escola de governo, constituirá requisito obrigatório
para

a

promoção

nas

Carreiras

incisos I a XL do caput.”(NR)

de

que

tratam

os

“Art. 157. ................................
I

- para as Carreiras de que tratam os

incisos I, II e XVI a XL do caput do art. 154:

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

§ 4º ......................................

....................................................
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III - até 31 de agosto de 2020, no caso dos

cargos referidos nos incisos XVI a XXXVIII do art.
154 desta Lei, visando a permitir maior alocação de

vagas nas classes iniciais e o ajuste gradual do
quadro de distribuição de cargos por classe existente
em 31 de dezembro de 2015.”(NR)

“Art. 158. Enquanto não for publicado o ato

a que se referem o § 1º do art. 155 e o § 2º do art.
156

desta

titulares
referidas

Lei,

dos

no

as

cargos

art.

progressões

154

que

e

integram

desta

Lei

observando-se as normas vigentes:

promoções
as

serão

dos

Carreiras

concedidas

I - em 28 de agosto de 2008, para os cargos

referidos nos incisos I a XI do caput do art. 154;

II - em 30 de agosto de 2012, para o cargo

referido no inciso XV do caput do art. 154; e

III - em 31 de dezembro de 2015, para os

cargos referidos nos incisos I a XI do art. 154 desta
Lei.”(NR)

CAPÍTULO IX
DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO
Art. 28. É facultado aos servidores, aposentados e

pensionistas que estejam sujeitos ao disposto nos arts. 3º, 6º
ou 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de

2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de

julho de 2005, optar pela incorporação de gratificações de
desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão, nos
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termos dos arts. 29 e 30, relativamente aos cargos, planos e
carreiras a seguir dispostos:
I

-

Plano

de

Carreira

dos

Cargos

de

Reforma

e

Desenvolvimento Agrário, de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de
janeiro de 2005;

II - Plano Especial de Cargos da Cultura, de que

trata a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005;
III

-

Plano

de

Carreiras

e

Cargos

de

Ciência,

Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública da Fundação

Oswaldo Cruz - Fiocruz, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de
outubro de 2006;
IV

-

Plano

de

Carreiras

e

Cargos

do

Instituto

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -

INMETRO, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de
2006;
da

V - Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional

Propriedade

Industrial

-

INPI,

11.355, de 19 de outubro de 2006;

de

que

trata

a

Lei

nº

VI - Plano Especial de Cargos da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária - ANVISA, de que trata a Lei nº 10.882,
de 9 de junho de 2004;
VII

-

Planos

Especiais

de

Cargos

das

Agências

Reguladoras, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de
2006; e

VIII - Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União,

de que trata a Lei nº 10.480, de 2 julho de 2002.
poderá
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gratificações de desempenho por, no mínimo, sessenta meses,
antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão.
optar,

Art. 29. Os servidores de que trata o art. 28 podem

em

caráter

irretratável,

pela

incorporação

de

gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou
de pensão nos seguintes termos:

I - a partir de 1º de janeiro de 2017: 67% (sessenta

e sete por cento) do valor referente à média dos pontos da
gratificação

de

desempenho

meses de atividade;

recebidos

nos

últimos

sessenta

II - a partir de 1º de janeiro de 2018: 84% (oitenta

e quatro por cento) do valor referente à média dos pontos da
gratificação

de

desempenho

meses de atividade; e

recebidos

nos

últimos

sessenta

III - a partir de 1º de janeiro de 2019: o valor

integral da média dos pontos da gratificação de desempenho
recebidos nos últimos sessenta meses de atividade.
§

1º

Para

fins

de

cálculo

do

valor

devido,

o

valor

do

o

percentual da média dos pontos de que tratam os incisos I a
III

do

caput

correspondente

será

ao

aplicado

sobre

posicionamento

do

servidor

na

ponto

tabela

remuneratória na data da aposentadoria ou da instituição da

pensão, respeitadas as alterações relativas a posicionamentos
decorrentes de legislação específica.
§

2º

A

opção

de

que

trata

o

caput

deverá

ser

formalizada no momento do requerimento de aposentadoria ou, no

caso de falecimento do servidor em atividade, no momento do
requerimento da pensão.
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assinado

pelo

servidor

no

momento do requerimento da aposentadoria condiciona a pensão
que vier a ser instituída.

§ 4º No caso de falecimento do servidor em atividade,

o termo de acordo firmado por um pensionista condiciona os

demais, ressalvada a possibilidade de os demais pensionistas
manifestarem rejeição, a qualquer tempo, ao termo firmado.

§ 5º Eventual diferença entre o valor que o servidor

ou o pensionista receberia antes da opção e o valor decorrente

da aplicação das regras dos incisos I e II do caput será paga
a título de parcela complementar, de natureza provisória, até
a implantação das parcelas subsequentes.
Art.

instituídas

na

30.

data

Para
de

as

aposentadorias

vigência

desta

Lei,

e

a

pensões
opção

já

pela

incorporação de gratificações de desempenho aos proventos nos

termos dos incisos I a III do caput do art. 29, em caráter

irretratável, terá prazo inicial contado da data de entrada em
vigor desta Lei até 31 de outubro de 2018.
§

1º

O

termo

de

opção

assinado

condiciona a pensão que vier a ser instituída.

pelo

aposentado

§ 2º Na hipótese de haver mais de um pensionista de

um mesmo instituidor, aplica-se o disposto no § 4o do art. 29.
§

3º

Eventual

diferença

entre

o

valor

que

o

aposentado ou o pensionista recebia antes da opção e o valor
decorrente da aplicação das regras dos incisos I e II do caput
do art. 29 será paga a título de parcela complementar, de
natureza

provisória,

subsequentes.
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Art. 31. Para fins do disposto no § 5º do art. 29 e

no § 3º do art. 30, será considerado o valor do ponto vigente
a partir de 1º de janeiro de 2017.
Art. 32.

A opção de que tratam os arts. 29 e 30

somente será válida com a assinatura de termo de opção, na

forma do Anexo XXX, que incluirá a expressa concordância do
servidor, do aposentado ou do pensionista com:

I - a forma, os prazos e os percentuais definidos nos

arts. 29 e 30;

II - a renúncia à forma de cálculo de incorporação da

gratificação

de

desempenho

reconhecida

por

decisão

administrativa ou judicial, inclusive transitada em julgado; e
III

administrativa

-

a

renúncia

ou

judicial,

ao

direito

quaisquer

de

pleitear,

valores

ou

na

via

vantagens

decorrentes da forma de cálculo da gratificação de desempenho
incorporada aos proventos de aposentadoria e pensão, exceto em
caso de comprovado erro material.
Parágrafo

duplicidade

de

único.

valores

Na

hipótese

referentes

às

de

pagamento

gratificações

em

de

desempenho previstas nesta Lei, fica o ente público autorizado

a reaver a importância paga a maior administrativamente, por
meio de desconto direto nos proventos.

CAPÍTULO X
DAS CARREIRAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
DEFESA ECONÔMICA - CADE

Conselho

Art.

Ficam

Administrativo

Carreiras de:
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I - Analista em Defesa Econômica, composta por cargos

atribuições

superior

de

destinadas

Analista
às

em

Defesa

atividades

Econômica,

especializadas

com

de

prevenção, apuração e repressão aos abusos do poder econômico
e às infrações contra a ordem econômica e à realização de
estudos e pesquisas relativos a essas atividades; e
nível

II - Analista Administrativo, composta de cargos de

superior

de

Analista

Administrativo,

com

atribuições

destinadas para o exercício de atividades administrativas e
logísticas

relativas

ao

exercício

constitucionais e legais a cargo do Cade.
Art.

34.

São

atribuições

das

competências

específicas

do

cargo

de

Analista em Defesa Econômica:

I - formulação e avaliação de planos, programas e

projetos relativos às atividades de defesa da ordem econômica;
II

-

análise

e

instrução

dos

diferentes

tipos

processuais referidos na Lei nº 12.529, de 30 de novembro de
2011;

III

-

gerenciamento,

coordenação,

orientação

e

realização de pesquisas para fomentar, produzir e disseminar
conhecimento sobre defesa da ordem econômica;

IV - gestão de informações de caráter sigiloso para

monitoramento e acompanhamento das atividades e práticas do
mercado;

V - monitoramento do cumprimento das decisões sobre

condutas anticompetitivas e de atos de concentração; e
inerentes

VI

ao

-

execução

exercício

dispuser regulamento.
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Art. 35. O regime jurídico das carreiras referidas no

art. 33 é o instituído na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, observadas as disposições desta Lei.

Art. 36. Os cargos a que se refere o art. 33 estão

organizados em classes e padrões, na forma do Anexo XXXI.

Art. 37. O desenvolvimento do servidor nos cargos de

que trata o art. 33 ocorrerá mediante progressão funcional e
promoção.

Parágrafo único.

Para fins desta Lei, progressão é a

passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente

superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do
servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão
da classe imediatamente superior.

Art. 38. O desenvolvimento do servidor nas carreiras

referidas no art. 33 observará os princípios:
I - da anualidade;

II - da competência e da qualificação profissional; e
III - da existência de vaga.
e

§ 1º Os critérios gerais para concessão de progressão

promoção

das

carreiras

referidas

no

art.

estabelecidos em ato do Poder Executivo.
§

2º

§

3º

Os

procedimentos

específicos

para

33

serão

fins

de

progressão e promoção serão estabelecidos em ato do Presidente
do Cade.

É

vedada

a

progressão

do

ocupante

de

cargo

efetivo das carreiras referidas no art. 33 antes de completado
o interstício de um ano de efetivo exercício em cada padrão.
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Art. 39. É de quarenta horas semanais a jornada de

trabalho dos integrantes dos cargos das carreiras a que se
refere o art. 33.
Art.

40.

A

investidura

nos

cargos

efetivos

das

carreiras de que trata o art. 33 desta Lei será realizada por
meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, com

exigência de diploma de nível superior, em nível de graduação,
observado o edital do certame.

§ 1º O concurso referido no caput será realizado para

provimento

efetivo

de

inicial das carreiras.
§

2º

O

pessoal

concurso

no

padrão

referido

no

inicial
caput

da

classe

poderá

ser

realizado por áreas de especialização, organizado em uma ou

mais fases, incluindo, se for o caso, curso de formação, e
poderá, ainda, conter provas orais, conforme dispuser o edital
de abertura do certame, observada a legislação pertinente.

§ 3º O edital definirá as características de cada

etapa do concurso referido no caput, formação especializada e

experiência

profissional,

critérios

eliminatórios

e

classificatórios, e eventuais restrições e condicionantes das
etapas.

Art. 41. Os integrantes das carreiras de que trata o

art. 33 serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado

em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional,

abono,

prêmio,

espécie remuneratória.
Parágrafo

único.

verba
Os

especificados no Anexo XXXII.
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Art. 42. Além dos deveres e das proibições previstos

na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, aplicam-se aos
servidores de que trata o art. 33:
I

-

o

dever

de

manter

sigilo

sobre

as

operações

ativas e passivas e os serviços prestados pelas instituições

investigadas de que tiverem conhecimento em razão do cargo ou
da função, conforme regulamentação; e

II - as seguintes proibições:

a) prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa

cuja atividade seja investigada pela entidade, exceto os casos
de designação específica;
b)

firmar

ou

manter

contrato

com

instituição

investigada;

c) exercer outra atividade profissional, pública ou

privada, potencialmente causadora de conflito de interesses,

nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, inclusive
gestão operacional de empresa ou direção político-partidária;

d) contrariar súmula, parecer normativo ou orientação

técnica, adotados pelos componentes do Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência; e
e)

exercer

suas

atribuições

em

processo

administrativo em que seja parte ou interessado ou haja atuado
como representante de

qualquer das partes ou no qual seja

interessado parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou

colateral, até o segundo grau, cônjuge ou companheiro, ou nas
hipóteses da legislação, inclusive processual.

§ 1º A não observância ao dever previsto no inciso I

do caput é considerada falta grave e sujeita o infrator à pena
de
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disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.

§ 2º As infrações das proibições estabelecidas no

inciso II do caput são punidas com a pena de advertência, de

suspensão, de demissão ou de cassação de aposentadoria, de

acordo com a gravidade, conforme o disposto no art. 129, no
caput e § 2º do art. 130 e nos arts. 132 e 134 da Lei nº
8.112, de 11 de janeiro de 1990.
atividade

§

3º

não

Na

hipótese

configure

em

conflito

que
de

o

exercício

interesses,

o

de

outra

servidor

deverá observar o cumprimento da jornada do cargo, o horário
de funcionamento da entidade e o dever de disponibilidade ao
serviço público.

Art. 43.

suas competências:

Cabe ao Presidente do Cade, no âmbito de

I - definir o quantitativo máximo de vagas por classe

e especificar, em ato próprio, as atribuições pertinentes a

cada classe das carreiras de que trata esta Lei, respeitadas a

estruturação e a classificação definidas no Anexo XXXI;
II

-

editar

e

dar

publicidade

a

regulamentos

e

instruções necessários à aplicação desta Lei; e

III - implementar programa permanente de capacitação,

treinamento

e

desenvolvimento

destinado

a

assegurar

a

profissionalização dos ocupantes dos cargos de seu quadro de
pessoal ou que nele tenham exercício.

Art. 44. É vedada a redistribuição dos cargos criados

pelo art. 33 para outros órgãos e entidades da administração
pública federal e a redistribuição de outros cargos para o
Quadro de Pessoal do Cade.
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Art. 45. A prerrogativa de requisição do Cade, de que

trata o art. 122 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011,

cessará a partir do provimento de 50% (cinquenta por cento)
dos

cargos

de

Analista

em

Defesa

Econômica

e

de

Analista

Administrativo.

Art. 46. Ficam criados cento e cinquenta cargos de

Analista em Defesa Econômica e cinquenta cargos de Analista
Administrativo e extintos cento e noventa e sete cargos de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.
o

Parágrafo único. A criação dos cargos a que se refere

caput

ocorrerá

sem

aumento

de

despesa,

os

valores

pela

compensação

entre os valores correspondentes à totalidade da remuneração
dos

cargos

vagos

extintos

e

totalidade da remuneração dos cargos criados.

correspondentes

à

Art. 47. Os integrantes das carreiras a que se refere

o art. 33 somente poderão ser cedidos ou ter exercício fora do
seu órgão de lotação nas seguintes situações:
I

-

requisição

prevista

entidades da União;

em

lei

para

órgãos

e

II - cessão para o exercício de cargo de Natureza

Especial ou cargos em comissão de nível igual ou superior a
DAS-4

do

Grupo-Direção

e

Assessoramento

Superiores,

ou

equivalentes, em outros órgãos da União, em autarquias ou em
fundações públicas federais;
do

III - exercício dos cargos de Secretário de Estado ou

Distrito

Federal,

de

cargos

em

comissão

de

nível

equivalente ou superior ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de

entidade da administração pública no âmbito dos Estados, do
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Distrito Federal, de Prefeitura de capital ou de Município com
mais de quinhentos mil habitantes; e

IV - exercício de cargo de Diretor ou de Presidente

de empresa pública ou sociedade de economia mista federal.
Art.

48.

As

limitações

ao

exercício

Lei,

implicam

de

outras

atividades pelos titulares dos cargos a que se referem o art.
33,

constantes

desta

não

restrições constantes de outras normas.

afastamento

de

CAPÍTULO XI
DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE
MAGISTÉRIO DE QUE TRATA O INCISO III DO
CAPUT DO ART. 2º DA LEI Nº 12.800, DE 23 DE
ABRIL DE 2013
Art. 49. O Anexo II da Lei nº 12.800, de 23 de abril

de 2013, passa a vigorar na forma do Anexo XXXIII desta Lei.
CAPÍTULO XII
DO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO

Art. 50. O Anexo I da Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, passa a vigorar na forma do Anexo XXXIV desta Lei.

Art. 51. O Anexo I da Lei nº 10.907, de 15 de julho

de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo XXXV desta Lei.

Art. 52. O Anexo XLV da Lei nº 12.702, de 7 de agosto

de 2012, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo
XXXVI desta Lei.

Art. 53.

Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo efeitos:
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I - na data de sua publicação, quanto aos arts. 28 a
II

-

a

partir

de

1º

de

agosto

de

2016,

ou,

se

posterior, a partir da data de sua publicação, nas hipóteses

em que não estiver especificada outra data nesta Lei ou em
seus Anexos.
de 2017:

Art. 54. Ficam revogados, a partir de 1º de janeiro
I - os arts. 15, 15-A, 15-B, 15-C, 16, 16-A, 16-B,

17, 18, 18-A, 19, 19-A, 20, 20-A, 20-B, 20-C, 20-D, 20-E, 20-F

e 36-A e os Anexos IV, V, VI e VII da Lei nº 10.871, de 20 de
maio de 2004; e

II - os arts. 8º, 8º-A, 8º-B, 11, 12, 12-A, 12-B,

12-C, 12-D, 12-E e 13 e os Anexos I e I-A da Lei nº 10.768, de
19 de novembro de 2003.

CAMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

GIACOBO
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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Nº 36, DE 2016
(nº 4.254/2015, na Câmara dos Deputados)
Altera a remuneração de servidores públicos; estabelece opção por novas regras de
incorporação de gratificação de desempenho às aposentadorias e pensões; altera os
requisitos de acesso a cargos públicos; reestrutura cargos e carreiras; dispõe sobre
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autarquias e fundações; e dá outras providências.
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Altera a remuneração de servidores
públicos; estabelece opção por novas
regras de incorporação de gratificação
de desempenho às aposentadorias e
pensões;
altera
os
requisitos
de
acesso a cargos públicos; reestrutura
cargos
e
carreiras;
dispõe
sobre
honorários advocatícios de sucumbência
das causas em que forem parte a União,
suas autarquias e fundações; e dá
outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DAS CARREIRAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
Art.

1º

O

Anexo

IV

da

Lei

nº

11.890,

de

24

de

dezembro de 2008, passa a vigorar na forma do Anexo I desta
Lei.

CAPÍTULO II
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA FUNDAÇÃO
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA IPEA
Art. 2º

Os Anexos XX, XXI e XXII da Lei nº 11.890,

de 24 de dezembro de 2008, passam a vigorar, respectivamente,
na forma dos Anexos II, III e IV desta Lei.
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CAPÍTULO III
DO CARGO DE TÉCNICO DE PLANEJAMENTO P-1501
DO GRUPO P-1500
Art. 3º

Os Anexos XXIII e XXIV da Lei nº 11.890, de

24 de dezembro de 2008, passam a vigorar, respectivamente, na
forma dos Anexos V e VI desta Lei.

CAPÍTULO IV
DO ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR E DA
GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE PRODUÇÃO DE
RADIOISÓTOPOS E RADIOFÁRMACOS
Art. 4º Os Anexos CLVIII e CLXVI da Lei nº 11.907, de
2 de fevereiro de 2009, passam a vigorar, respectivamente, na
forma dos Anexos VII e VIII desta Lei.

CAPÍTULO V
DOS CARGOS DE MÉDICO
Art. 5º O Anexo XLV da Lei nº 12.702, de 7 de agosto

de 2012, passa a vigorar na forma do Anexo IX desta Lei.
CAPÍTULO VI
DA CARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE

Art. 6º Os cargos de Analista de Finanças e Controle

e de Técnico de Finanças e Controle, integrantes da Carreira

Finanças e Controle, de que tratam o Decreto-Lei nº 2.346, de
23 de julho de 1987, a Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, e

a

Lei

nº

11.890,

de

24

de

dezembro

de

2008,

passam

a

denominar-se, respectivamente, Auditor Federal de Finanças e
Controle e Técnico Federal de Finanças e Controle.

Art. 7º A Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, passa

a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 3º ..................................

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

II - da Carreira Finanças e Controle, o

Ministério

da

União; e

Fazenda

e

a

Controladoria-Geral

da

.............................................. ”(NR)
“Art.

Especialista

Governamental,

11.

em

A

investidura

Políticas

Analista

de

nos

Públicas

Orçamento

cargos

de

Técnico

de

e

e

Gestão

Planejamento e Pesquisa do Ipea depende de aprovação
em concurso público de provas ou de provas e títulos,
em

duas

etapas

sendo

a

primeira

eliminatória

classificatória e a segunda constituída de curso de
formação.

.............................................. ”(NR)
“Art.

11-A.

A

investidura

Finanças

e

Controle,

nos

cargos

de

integrantes

da

Auditor Federal de Finanças e Controle e de Técnico
Federal

de

Carreira Finanças e Controle, depende da aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, e
dar-se-á no Padrão I, Classe A.
§

1º

O

ingresso

nos

cargos

da

Carreira

Finanças e Controle exige diploma de graduação em
nível

superior,

devidamente

reconhecido

pelo

Ministério da Educação, podendo o concurso público
ser

realizado

por

áreas

de

conhecimento

ou

especialização e requerer habilitação específica.

de

§ 2º O concurso público a que se refere

este artigo realizar-se-á:

Página 4 de 127

Parte integrante do Avulso do PLC nº 36 de 2016.

835

836

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

I - em etapa única, para o cargo de Técnico

Federal de Finanças e Controle;
II

Auditor

-

em

Federal

duas

de

etapas,

Finanças

e

para

o

cargo

de

Controle,

ambas

de

caráter eliminatório e classificatório, compreendendo

a primeira o exame de conhecimentos específicos e a
segunda o curso de formação.”

“Art. 22. São atribuições dos ocupantes dos

cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle o
planejamento,

a

supervisão,

no

âmbito

orientação e a execução:
I

-

do

a

coordenação,

Sistema

de

a

Controle

Interno do Poder Executivo Federal, das atividades de
avaliação do cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, da execução dos programas de governo e

dos orçamentos da União, da análise da qualidade do
gasto

público

administradores

e

da

públicos

avaliação

federais,

da

gestão

utilizando

dos

como

instrumentos a auditoria e a fiscalização;

II - no âmbito do órgão central do Sistema

de Contabilidade Federal, das atividades de registro,

tratamento, controle e acompanhamento das operações
patrimoniais e contábeis, relativas à administração

orçamentária, financeira e patrimonial da União, com
vistas

à

elaboração

de

Setor Público Nacional;

demonstrações

contábeis

do

III - no âmbito do órgão central do Sistema

de Administração Financeira Federal, das atividades
de programação financeira da União, da administração
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de direitos e haveres, das garantias e obrigações de

responsabilidade do Tesouro Nacional e da orientação

técnico-normativa referente à execução orçamentária e
financeira, e do monitoramento das finanças dos entes
federativos;
de

IV - no âmbito do órgão central do Sistema

Correição

atividades

do

relacionadas

irregularidades,
Federal;

Poder

no

à

Executivo

prevenção

âmbito

do

Federal,

e

apuração

Poder

das

de

Executivo

V - das atividades de gestão das dívidas

públicas mobiliária e contratual, interna e externa,
de

responsabilidade

Nacional;

direta

ou

indireta

do

Tesouro

VI - das atividades relacionadas à análise

e à disseminação de estatísticas fiscais, da gestão

do patrimônio de fundos e programas sociais, e das
diretrizes de política fiscal do Governo Federal;
finanças

VII - das atividades de monitoramento das
dos

transferências

entes

federativos,

financeiras

do

controle

constitucionais

consolidação das contas dos entes da Federação;
VIII

-

das

atividades

de

e

das

da

transparência

pública e ouvidoria na Controladoria-Geral da União; e

IX - de outras atividades necessárias ao

cumprimento da missão institucional e o funcionamento

do Ministério da Fazenda e da Controladoria-Geral da
União.”(NR)
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“Art. 22-A. São atribuições dos ocupantes

do cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle,

no âmbito das atividades previstas no art. 22:

I - prestar apoio técnico e administrativo,

visando ao funcionamento do órgão;
organizar

II

-

e

registrar,

consolidar

dados

-

e

consultar,
e

extrair,

informações

nos

sistemas corporativos sob responsabilidade do órgão;
III

auditoria,

de

auxiliar

executar

fiscalização,

de

atividades

correição,

de

de

ouvidoria, de transparência pública, de administração
financeira, orçamentária, patrimonial, contábil, e de
elaboração da programação financeira;

IV - subsidiar a formulação de diretrizes

da

administração

financeira,

orçamentária,

patrimonial, contábil, de correição e de auditoria;
V

tratamento
execução,
dados

-

participar

primário

ao

dos

das

elementos

acompanhamento

referentes

aos

etapas

e

ao

trabalhos

de

coleta

necessários

processamento

e

à

de

contábeis,

de

necessárias

ao

auditoria, de programação orçamentário-financeira e
de correição do setor público; e
VI

-

outras

atividades

cumprimento da missão institucional e o funcionamento
da Controladoria-Geral da União e do Ministério da

Fazenda.”
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CAPÍTULO VII
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS
DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA–IBGE

11.355,

Art. 8º Os Anexos XV, XV-A, XV-B e XV-C da Lei nº
19

de

outubro

de

2006,

passam

a

vigorar,

respectivamente, na forma dos Anexos X, XI, XII e XIII desta
Lei.

CAPÍTULO VIII
DAS CARREIRAS DE AGENTE FEDERAL DE EXECUÇÃO
PENAL, ESPECIALISTA FEDERAL EM ASSISTÊNCIA
À EXECUÇÃO PENAL E TÉCNICO FEDERAL DE APOIO
À EXECUÇÃO PENAL
Art. 9º Os Anexos LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII,

LXXXIX e XC da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009 ,
passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII e XIX desta Lei.
Art. 10.

O cargo de Agente Penitenciário Federal da

Carreira de Agente Penitenciário Federal de que trata a Lei nº
10.693, de 25 de junho de 2003, passa a denominar-se Agente
Federal de Execução Penal da Carreira de Agente Federal de
Execução Penal.

Art. 11. Os cargos de Especialista em Assistência

Penitenciária

da

Penitenciária

e

Carreira
de

de

Técnico

Especialista
de

em

Apoio

à

Assistência

Assistência

Penitenciária da Carreira de Técnico de Apoio à Assistência

Penitenciária de que tratam os incisos I e II do caput do art.
117 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passam a
denominar-se,
Assistência
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Federal em Assistência à Execução Penal e Técnico Federal de

Apoio à Execução Penal da Carreira de Técnico Federal de Apoio
à Execução Penal.

Art. 12. A Lei nº 10.693, de 25 de junho de 2003,

passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 2º Compete aos ocupantes do cargo de

Agente

Federal

atividades
guarda,

de

de

Execução

atendimento,

assistência

e

Penal

o

exercício

vigilância,

orientação

de

das

custódia,
pessoas

recolhidas aos estabelecimentos penais federais e as

atividades de natureza técnica, administrativa e de
apoio a elas relacionadas.”(NR)

Art. 13. A Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 123. Compete aos ocupantes do cargo

de Agente Federal de Execução Penal o exercício das
atividades

de

atendimento,

vigilância,

custódia,

guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas
recolhidas

aos

estabelecimentos

penais

e

de

internamento federais, integrantes da estrutura do

Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da
Justiça,

e

as

atividades

de

natureza

técnica,

administrativa e de apoio a elas relacionadas.”(NR)
2017,

o

“Art. 124-A. A partir de 1º de janeiro de

cargo

da

Carreira

de

Agente

Federal

de

Execução Penal fica estruturado em classes e padrões,
na forma do Anexo LXXXVI.”
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“Art. 125. ................................

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

§ 2º Os servidores integrantes da Carreira

de

Agente

Federal

de

Execução

Penal,

serão

enquadrados, a contar de 1º de janeiro de 2017, na

Tabela de vencimentos básicos a que se refere o caput
deste artigo de acordo com a posição relativa na
Tabela

de

Correlação,

desta Lei.

§

3º

O

constante

do

enquadramento

e

Anexo
a

LXXXVIII

mudança

de

denominação dos cargos a que se refere este artigo
não

representam,

inclusive

para

para

qualquer

efeito

efeito

de

legal,

aposentadoria,

descontinuidade em relação à Carreira, ao cargo e às
atribuições
titulares.

§

atuais

4º

desenvolvidas

Os

efeitos

pelos

seus

decorrentes

do

enquadramento de que trata o caput, aplicar-se-ão ao
posicionamento

dos

aposentados

e

pensionistas

nas

tabelas remuneratórias da Carreira de Agente Federal
de Execução Penal, a contar de 1º de janeiro de 2017,
nos casos em que a aposentadoria ou a instituição da

pensão tenha ocorrido com fundamento nos arts. 3º, 6º
ou 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de

dezembro

de

2003,

ou

no

art.

3º

da

Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.
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§ 5º O posicionamento dos aposentados e dos

pensionistas

de

que

trata

referenciado

à

situação

originou

pensão,

o

§

4º

na

Tabela

de

servidor

se

vencimentos básicos a que se refere o caput será
em

que

o

encontrava na data da aposentadoria ou em que se
a

respeitadas

as

alterações

relativas a posicionamentos decorrentes de legislação
específica.”(NR)

“Art. 127-A. A partir de 1º de janeiro de

2017, a promoção às classes dos cargos de Agente
Federal de Execução Penal de que trata o art. 122
desta Lei observará os seguintes pré-requisitos:
I

-

para

a

Segunda

Classe:

possuir

certificação em eventos de capacitação, totalizando

no mínimo sessenta horas, e qualificação profissional
com experiência mínima de três anos, ambas no campo
específico de atuação do cargo;
II

-

para

a

Primeira

Classe:

possuir

certificação em eventos de capacitação, totalizando

no mínimo oitenta horas, e qualificação profissional
com experiência mínima de sete anos, ambas no campo
específico de atuação de cada cargo;
III

-

para

a

Classe

Especial:

possuir

certificação em eventos de capacitação, totalizando
no

mínimo

profissional

cento
com

e

vinte

experiência

horas,

mínima

e

de

qualificação
onze

anos,

ambas no campo específico de atuação de cada cargo;
ou
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IV - para a Classe Especial Sênior: ser

de

certificado

de

conclusão

de

curso

de

especialização ou de formação específica equivalente,
de no mínimo cento e oitenta horas, e qualificação
profissional com experiência mínima de quinze anos,
ambos no campo específico de atuação de cada cargo.”
CAPÍTULO IX
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUSEP
Art. 14. Os Anexos IX, X, X-A e XII da Lei nº 11.890,

de 24 de dezembro de 2008, passam a vigorar na forma dos
Anexos XX, XXI, XXII e XXIII desta Lei.

Art. 15. A Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 34. .................................
Parágrafo único.

A partir de 1º de janeiro

de 2017, o cargo de Nível Intermediário de Agente
Executivo

fica

reorganizado

Executivo da Susep.”(NR)

na

Carreira

de

Agente

“Art. 35. .................................

....................................................
cargos

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2017, os

ocupados

de

Agente

Executivo

do

Quadro

de

e

ordinárias

Pessoal da Susep cuja investidura tenha observado as
pertinentes

normas

constitucionais

anteriores a 5 de outubro de 1988 e, se posterior a
essa data, tenha decorrido de aprovação em concurso
público, além dos cargos vagos e dos demais cargos, à
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medida que vagarem, passam a integrar a Carreira de
que trata o parágrafo único do art. 34 desta Lei.

§ 5º O enquadramento a que se refere o § 4º

não representa, para qualquer efeito legal, inclusive
para

efeito

de

aposentadoria,

descontinuidade

em

relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais
desenvolvidas pelos seus titulares.
§

6º

Os

efeitos

decorrentes

do

enquadramento a que se refere o § 4º, aplicar-se-ão

ao posicionamento dos aposentados e pensionistas nas
tabelas

remuneratórias

da

Carreira

de

Agente

Executivo, nos casos em que a aposentadoria ou a
instituição da pensão tenha ocorrido com fundamento

nos arts. 3º, 6º ou 6º-A da Emenda Constitucional nº
41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

§ 7º O posicionamento dos aposentados e dos

pensionistas a que se refere o § 6º na Tabela de
subsídios

da

Carreira

referenciado

à

originou

pensão,

de

situação

Agente

em

Executivo

que

o

servidor

será
se

encontrava na data da aposentadoria ou em que se
a

respeitadas

as

alterações

relativas a posicionamentos decorrentes de legislação
específica.”(NR)

“Art. 51-A. A partir de 1º de janeiro de

2017, os titulares dos cargos integrantes da Carreira
de

Agente

Executivo

passam

acréscimo

de

a

ser

remunerados

exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única,
vedado
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adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória.

§ 1º Os valores do subsídio dos titulares

dos cargos a que se refere o caput são os fixados no

Anexo X-A desta Lei, com efeitos financeiros a partir
das datas nele especificadas.

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2017,

estarão compreendidas no subsídio e não serão mais
devidas
Agente

aos

titulares

dos

Executivo,

as

remuneratórias:

cargos

da

seguintes

I - Vencimento Básico; e
Atividade

II

-

Gratificação

Específica

da

Susep

trata o art. 55 desta Lei.”

de

-

Carreira

espécies

Desempenho

GDASUSEP,

de

de

de

que

“Art. 51-B. Aplica-se o disposto nos arts.

48 a 50 em relação à percepção do subsídio pelos
integrantes
Susep.”

da

“Art.

Carreira

51-C.

A

de

Agente

aplicação

Executivo

do

disposto

da

nos

arts. 51-A e 51-B aos servidores ativos, bem como aos

inativos e aos pensionistas referidos no § 6º do art.
35 não poderá implicar redução de remuneração, de
proventos e de pensões.

Parágrafo único. Na hipótese de redução de

remuneração,
diferença

de

será

provento

paga

aos

ou

de

pensão,

servidores

eventual

integrantes

da

Carreira de Agente Executivo, a título de parcela

complementar de subsídio, de natureza provisória, que
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absorvida

por

ocasião

do

desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção,
da reorganização ou da reestruturação do cargo e da

Carreira, da concessão de reajuste ou vantagem de
qualquer

natureza,

bem

como

da

implantação

valores constantes do Anexo X-A desta Lei.”

dos

CAPÍTULO X
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA COMISSÃO
DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Art. 16. Os Anexos XIV, XV, XV-A e XVII da Lei nº
11.890,

de

24

de

dezembro

de

2008,

passam

a

vigorar,

respectivamente, na forma dos Anexos XXIV, XXV, XXVI e XXVII.
Art. 17.

A Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 67. .................................

Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro

de 2017, o cargo de Nível Intermediário de Agente
Executivo

fica

reorganizado

na

Carreira

de

Agente

Executivo da CVM.”(NR)

“Art. 68. .................................

....................................................
cargos

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2017, os

ocupados

de

Agente

Executivo

do

Quadro

de

e

ordinárias

Pessoal da CVM cuja investidura tenha observado as
pertinentes

normas

constitucionais

anteriores a 5 de outubro de 1988 e, se posterior a
essa data, tenha decorrido de aprovação em concurso
público, além dos cargos vagos e dos demais cargos, à
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medida que vagarem, passam a integrar a Carreira de
que trata o parágrafo único do art. 67.

§ 5º O enquadramento a que se refere o § 4º

não representa, para qualquer efeito legal, inclusive
para

efeito

de

aposentadoria,

descontinuidade

em

relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais
desenvolvidas pelos seus titulares.
§

6º

Os

efeitos

decorrentes

do

enquadramento a que se refere o § 4º, aplicar-se-ão

ao posicionamento dos aposentados e pensionistas nas
tabelas

remuneratórias

da

Carreira

de

Agente

Executivo, nos casos em que a aposentadoria ou a
instituição da pensão tenha ocorrido com fundamento

nos arts. 3º, 6º ou 6º-A da Emenda Constitucional nº
41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

§ 7º O posicionamento dos aposentados e dos

pensionistas a que se refere o § 6º na Tabela de
subsídios

da

Carreira

referenciado

à

originou

pensão,

de

situação

Agente

em

Executivo

que

o

servidor

será
se

encontrava na data da aposentadoria ou em que se
a

respeitadas

as

alterações

relativas a posicionamentos decorrentes de legislação
específica.”(NR)

“Art. 86-A. A partir de 1º de janeiro de

2017, os titulares dos cargos integrantes da Carreira
de

Agente

Executivo

passam

acréscimo

de

a

ser

remunerados

exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única,
vedado
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adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória.

§ 1º Os valores do subsídio dos titulares

dos cargos a que se refere o caput deste artigo são
os

fixados

no

Anexo

XV-A

desta

Lei,

com

efeitos

financeiros a partir das datas nele especificadas.

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2017,

estarão compreendidas no subsídio e não serão mais
devidas
Agente

aos

titulares

dos

Executivo,

as

remuneratórias:

cargos

da

seguintes

I - Vencimento Básico; e
II

-

Gratificação

de

Carreira

de

espécies

Desempenho

de

Atividades Específicas da CVM - GDECVM, de que trata
o inciso I do art. 90 desta Lei.”

“Art. 86-B. Aplica-se o disposto nos arts.

83 a 85 em relação à percepção do subsídio pelos
integrantes da Carreira de Agente Executivo da CVM.”
“Art.

86-C.

A

aplicação

do

disposto

nos

arts. 86-A e 86-B aos servidores ativos, bem como aos

inativos e aos pensionistas referidos no § 6º do art.

68 não poderá implicar redução de remuneração, de
proventos e de pensões.

Parágrafo único.

remuneração,
diferença
Carreira

de

será

de

provento

paga

Agente

aos

Na hipótese de redução de
ou

de

pensão,

servidores

Executivo

a

eventual

integrantes

título

de

da

parcela

complementar de subsídio, de natureza provisória, que
será
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desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção,
da reorganização ou da reestruturação do cargo e da
Carreira, da concessão de reajuste ou vantagem de
qualquer

natureza,

bem

como

da

implantação

dos

valores constantes do Anexo XV-A desta Lei.”

CAPÍTULO XI
DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO
DE POLÍCIA FEDERAL
Art. 18. Os Anexos II, IV e V da Lei nº 10.682, de 28

de maio de 2003, passam a vigorar, respectivamente, na forma
dos Anexos XXVIII, XXIX e XXX desta Lei.
CAPÍTULO XII
DA CARREIRA DE ESPECIALISTA DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL

Art. 19. O Anexo II-A da Lei nº 9.650, de 27 de maio

de 1998, passa a vigorar na forma do Anexo XXXI desta Lei.

Art. 20. A Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998, passa

a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.

1º

O

quadro

I

Especialista

de

pessoal

do

Central do Brasil é formado pelas carreiras de:
Brasil,

-

composta

por

cargos

do

de

Banco

Banco

Central

Analista

do

do

Banco

Central do Brasil e de Técnico do Banco Central do
Brasil, ambos de nível superior; e

II - Procurador do Banco Central do Brasil,

composta por cargos de Procurador do Banco Central do
Brasil, de nível superior.

.............................................. ”(NR)
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“Art. 6º ..................................

§ 1º O concurso público a que se refere

este artigo realizar-se-á:

I - em etapa única, para o cargo de Técnico

do Banco Central do Brasil;
II

eliminatório,

-

conhecimentos

em

duas

etapas,

compreendendo

a

específicos,

e

ambas

de

primeira
a

o

segunda

caráter

exame

curso

de

de

formação, para o cargo de Analista do Banco Central
do Brasil; e

III

-

Advogado-Geral
específica,

na
da

para

Central do Brasil.

o

forma

estabelecida

União,

observada

cargo

de

em

a

Procurador

ato

do

legislação
do

Banco

§ 2º Para os cargos de Analista do Banco

Central do Brasil e de Procurador do Banco Central do

Brasil, além do exame de conhecimentos específicos,
será obrigatória a realização de prova de títulos, de
caráter exclusivamente classificatório.

§ 3º O ingresso nos cargos de que trata

esta Lei exige graduação em nível superior, podendo o
concurso
Carreira

realizado

público

para

por

áreas

de

o

Especialista

ingresso

de

do

nos

Banco

cargos

Central

conhecimento

ou

especialização e requerer habilitação específica.

da

ser

de

§ 4º Para o ingresso nos cargos de Técnico

do Banco Central do Brasil, na área de especialização
voltada à execução e à supervisão das atividades de

segurança institucional do Banco Central do Brasil,
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especialmente no que se refere aos serviços do meio
circulante e à proteção de autoridades internas do
Banco

Central

do

Brasil,

haverá

física e avaliação psicológica.
políticas

§

5º

O

Banco

próprias

de

Central

prova

do

de

aptidão

Brasil

manterá

recrutamento,

seleção

e

treinamento de pessoal, observadas as diretrizes do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.”(NR)
CAPÍTULO XIII
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA PREVIC

Art. 21. Os Anexos II e III da Lei nº 12.154, de 23

de dezembro de 2009, passam a vigorar na forma dos Anexos
XXXII e XXXIII desta Lei.

CAPÍTULO XIV
DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO
Art. 22. É facultado aos servidores, aos aposentados
e aos pensionistas que estejam sujeitos ao disposto nos arts.
3º,

6º

ou

47,

de

5

6º-A

da

Emenda

Constitucional

nº

41,

de

19

de

incorporação

de

dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº
de

julho

de

2005,

optar

pela

gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou

de pensão, nos termos dos arts. 23 e 24, relativamente aos
seguintes cargos, planos e carreiras:

I - Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo P-1500,

de que trata a Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008;
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II - Plano de Carreiras e Cargos da Superintendência

Nacional da Previdência Complementar - PREVIC, de que trata a
Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009;

III - Agente Federal de Execução Penal, Especialista

Federal em Assistência à Execução Penal e Técnico Federal de
Apoio à Execução Penal, de que trata esta Lei; e

IV - Plano Especial de Cargos do Departamento de

Polícia Federal, de que trata a Lei nº 10.682, de 28 de maio
de 2003.
poderá

Parágrafo único. A opção de que trata o caput somente

ser

gratificações

exercida

de

se

desempenho

o

por,

servidor
no

tiver

mínimo,

percebido

sessenta

meses

antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão.
optar,

Art. 23. Os servidores de que trata o art. 22 podem

em

caráter

irretratável,

pela

incorporação

de

gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou
de pensão nos seguintes termos:

I - a partir de 1º de janeiro de 2017: 67% (sessenta

e sete por cento) do valor referente à média dos pontos da
gratificação

de

desempenho

meses de atividade;

recebidos

nos

últimos

sessenta

II - a partir de 1º de janeiro de 2018: 84% (oitenta

e quatro por cento) do valor referente à média dos pontos da
gratificação

de

desempenho

meses de atividade; e

recebidos

nos

últimos

sessenta

III - a partir de 1º de janeiro de 2019: o valor

integral da média dos pontos da gratificação de desempenho
recebidos nos últimos sessenta meses de atividade.
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cálculo

do

valor

devido,

o

valor

do

o

percentual da média dos pontos de que tratam os incisos I a
III

do

será

caput

correspondente

ao

aplicado

sobre

posicionamento

do

servidor

na

ponto

tabela

remuneratória na data da aposentadoria ou da instituição da

pensão, respeitadas as alterações relativas a posicionamentos
decorrentes de legislação específica.
§

2º

A

opção

de

que

trata

o

caput

deverá

ser

formalizada no momento do requerimento de aposentadoria ou, no

caso de falecimento do servidor em atividade, no momento do
requerimento da pensão.
§

3º

O

termo

de

opção

assinado

pelo

servidor

no

momento do requerimento da aposentadoria condiciona a pensão
que vier a ser instituída.

§ 4º No caso de falecimento do servidor em atividade,

o termo de acordo firmado por um pensionista condiciona os

demais, ressalvada a possibilidade de os demais pensionistas
manifestarem rejeição, a qualquer momento, ao termo firmado.

§ 5º Eventual diferença entre o valor que o servidor

ou pensionista receberia antes da opção e o valor decorrente

da aplicação das regras dos incisos I e II do caput será paga
a título de parcela complementar, de natureza provisória, até
a implantação das parcelas subsequentes.
Art.

24.

Para

as

aposentadorias

e

pensões

já

instituídas na data de vigência desta Lei, o prazo para a
opção,

em

gratificações

caráter
de

irretratável,

desempenho

aos

pela

proventos

incorporação
nos

termos

de

dos

incisos I a III do caput do art. 23, é da entrada em vigor
desta Lei até 31 de outubro de 2018.
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assinado

condiciona a pensão que vier a ser instituída.

pelo

aposentado

§ 2º Na hipótese de haver mais de um pensionista de

um mesmo instituidor aplica-se o disposto no § 4º do art. 23.
§

3º

Eventual

diferença

entre

o

valor

que

o

aposentado ou pensionista recebia antes da opção e o valor

decorrente da aplicação das regras dos incisos I e II do caput

do art. 23 será paga a título de parcela complementar, de
natureza

provisória,

subsequentes.

até

a

implantação

das

parcelas

Art. 25. Para fins do disposto no § 5º do art. 23 e

no § 3º do art. 24, será considerado o valor do ponto vigente
a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 26. A opção de que tratam os arts. 23 e 24

somente será válida com a assinatura de termo de opção na

forma do Anexo XXXIV, que incluirá a expressa concordância do
servidor, aposentado ou pensionista com:

I - a forma, os prazos e os percentuais definidos nos

arts. 23 e 24;

II - a renúncia à forma de cálculo de incorporação da

gratificação

de

desempenho

reconhecida

por

decisão

administrativa ou judicial, inclusive transitada em julgado; e
III

administrativa

-

a

ou

renúncia

judicial,

ao

direito

quaisquer

de

pleitear,

valores

ou

na

via

vantagens

decorrentes da forma de cálculo da gratificação de desempenho

incorporada aos proventos de aposentadoria e pensão, salvo em
caso de comprovado erro material.
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hipótese

referentes

de

às

pagamento

gratificações

em

de

desempenho previstas nesta Lei, fica o ente público autorizado
a reaver a importância paga a maior, administrativamente, por
meio de desconto direto nos proventos.

CAPÍTULO XV
DAS CARREIRAS JURÍDICAS
subsídio,

Art.
o

27.

Este

recebimento

Capítulo
de

dispõe

honorários

sobre

o

valor

advocatícios

do

de

sucumbência e outras questões que envolvem os ocupantes dos
cargos:

I - de Advogado da União;

II - de Procurador da Fazenda Nacional;

III - de Procurador Federal;

IV - de Procurador do Banco Central do Brasil; e

V - dos quadros suplementares em extinção previstos

no art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro
de 2001.

Art. 28.

O subsídio dos ocupantes dos cargos de que

Art. 29.

Os honorários advocatícios de sucumbência

trata este Capítulo é o constante do Anexo XXXV desta Lei.

das causas em que forem parte a União, as autarquias e as

fundações

públicas

federais

pertencem

originariamente

ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo.
Parágrafo

único.

Os

honorários

não

integram

aos

o

subsídio e não servirão como base de cálculo para adicionais,
gratificações ou qualquer outra vantagem pecuniária.
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Os honorários advocatícios de sucumbência

o total do produto dos honorários de sucumbência

recebidos nas ações judiciais em que forem parte a União, as
autarquias e as fundações públicas federais;

II - até 75% (setenta e cinco por cento) do produto

do encargo legal acrescido aos débitos inscritos na Dívida

Ativa da União, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025,

de 21 de outubro de 1969; e

III - o total do produto do encargo legal acrescido

aos créditos das autarquias e das fundações públicas federais

inscritos na Dívida Ativa da União, nos termos do § 1º do art.
37-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
Parágrafo

único.

O

recolhimento

dos

valores

mencionados no caput será realizado por meio dos documentos de

arrecadação oficiais.
Art.

31.

Os

valores

dos

honorários

devidos

serão

calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para
os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos,
com

efeitos

financeiros

a

contar

da

publicação

obtido pelo rateio nas seguintes proporções:

desta

Lei,

I - no caso dos ativos, conforme a tabela abaixo:
Tempo como servidor ativo (TA)
(em meses)
TA≤12
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II – no caso dos inativos, conforme a tabela abaixo:
Tempo como aposentado (TI)
(em meses)
TI≤12

% Correspondente
100%

12<TI≤24

93%

24<TI≤36

86%

36<TI≤48

79%

48<TI≤60

72%

60<TI≤72

65%

72<TI≤84

58%

84<TI≤96

51%

96<TI≤108

44%

TI>108

50%

§ 1º

O rateio será feito sem distinção de cargo,

§ 2º

Para os fins deste artigo, o tempo de exercício

carreira e órgão ou entidade de lotação.

efetivo será contado como o tempo decorrido em qualquer um dos

cargos de que trata este Capítulo, desde que não haja quebra
de continuidade com a mudança de cargo.

§ 3º Não entrarão no rateio dos honorários:

I — pensionistas;

II — aqueles em licença para tratar de interesses

particulares;

III — aqueles em licença para acompanhar cônjuge ou

companheiro;

IV - aqueles em licença para atividade política;

V

eletivo; e
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VI - aqueles cedidos ou requisitados para entidade ou

órgãos

estranhos

à

administração

pública

autárquica ou fundacional.
cálculo,

Art.

32.

Os

compulsória

previdenciária.
Art.

33.

honorários
ou

Fica

não

integrarão

facultativa,

criado

o

federal

da

Conselho

a

direta,

base

de

contribuição

Curador

dos

Honorários Advocatícios - CCHA, vinculado à Advocacia-Geral da

União, composto por um representante de cada uma das carreiras
mencionadas nos incisos I a IV do art. 27.

§ 1º Cada conselheiro terá um suplente.

pelos

§ 2º Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos

ocupantes

dos

cargos

das

respectivas

mandato de dois anos, permitida uma recondução.

carreiras,

para

§ 3º A eleição de que trata o § 2º será promovida

pelo Advogado-Geral da União no prazo de quarenta e cinco dias
contados da entrada em vigor desta Lei.
§ 4º

A participação no CCHA será considerada serviço

público relevante e não será remunerada.
Art. 34.

Compete ao CCHA:

I - editar normas para operacionalizar o crédito e

distribuição dos valores de que trata o art. 30;

II - fiscalizar a correta destinação dos honorários

advocatícios, conforme o disposto neste Capítulo;

III - adotar as providências necessárias para que os

honorários

advocatícios

creditados pontualmente;
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IV - requisitar dos órgãos e das entidades públicas

federais responsáveis as informações cadastrais, contábeis e
financeiras
referidos

necessárias

no

art.

à

29

apuração,

e

à

beneficiárias dos honorários;
V

-

contratar

ao

crédito

identificação

instituição

dos

das

financeira

valores

pessoas

oficial

para

gerir, processar e distribuir os recursos a que se refere este
Capítulo;

VI - editar seu regimento interno.
§ 1º

O CCHA terá o prazo de trinta dias para editar

o seu regimento interno e as normas referidas no inciso I do
caput, a contar da instalação do Conselho.
§ 2º

O

extraordinariamente,

CCHA

na

forma

reunir-se-á,
de

seu

ordinária

regimento

interno,

e

e

deliberará por maioria de seus membros, tendo seu presidente o
voto de qualidade.
§ 3º

O

Presidente

§ 4º

O CCHA deliberará por meio de resolução quando

§ 5º

A Advocacia-Geral da União, o Ministério da

membros na primeira reunião.

do

CCHA

será

eleito

por

seus

se tratar de ato de natureza normativa.

Fazenda, as autarquias e as fundações públicas prestarão ao
CCHA

o

auxílio

técnico

necessário

para

a

apuração,

recolhimento e o crédito dos valores discriminados no art. 30.
§ 6º

Incumbe

à

Advocacia-Geral

apoio administrativo ao CCHA.
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§ 7º

devido

Junho de 2016

Os valores correspondentes ao imposto sobre a

em

razão

do

recebimento

dos

honorários

serão

retidos pela instituição financeira a que se refere o inciso V
do caput.
direta,

Art. 35.

autárquica

necessárias

Os órgãos da administração pública federal
e

para

fundacional

viabilizar

o

adotarão

crédito

as

providências

dos

valores

discriminados no art. 30 diretamente na instituição financeira
mencionada no inciso V do caput do art. 34, sem necessidade de
transitar pela Conta Única do Tesouro Nacional.
§

1º

operacionalmente

Enquanto

viável,

o

os

disposto

no

honorários

caput

serão

não

creditados

for
na

instituição financeira mencionada no inciso V do caput do art.
34.

§ 2º Para cumprimento do disposto no § 1º, o total do

produto dos honorários advocatícios será objeto de apuração e
consolidação

mensal

e

será

creditado,

pela

administração

pública federal, até o décimo quinto dia do mês subsequente,
nos termos de acordo de cooperação técnica a ser firmado entre
a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Fazenda.
Art. 36.

O

CCHA

apresentará

ao

Advogado-Geral

da

União, em até trinta dias a contar da edição do seu regimento
interno, proposta de norma para a fixação do percentual a que

se refere o inciso II do art. 30, respeitadas as seguintes

diretrizes:

I - a parcela do encargo legal acrescido aos créditos

da União que comporá os honorários advocatícios será definida

em percentual de até 75% (setenta e cinco por cento) do total
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apurado do encargo legal, a partir de critérios que contemplem
a eficiência na atuação e a fase de recolhimento do crédito; e

II - serão criados e aperfeiçoados os mecanismos para

a aferição da eficiência da atuação consultiva, judicial e

extrajudicial da Advocacia-Geral da União e de seus órgãos
vinculados.

Parágrafo único.

A normatização de que trata o caput

será editada por portaria conjunta do Advogado-Geral da União,
do Ministro de Estado da Fazenda, do Ministro de Estado do

Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 37.

Respeitadas as atribuições próprias de cada

um dos cargos de que trata este Capítulo, compete-lhes:
em geral;

I - apresentar nos processos petições e manifestações
II - exarar pareceres, notas, informações, cotas e

despachos;

III

-

interpretar

as

decisões

judiciais,

especificando a força executória do julgado e fixando para o
respectivo

órgão

ou

cumprimento da decisão;
IV

julgamentos,
necessário;
V

-

entidade

participar

proferindo

-

administrativas

despachar

assuntos

de

com

de

os

parâmetros

audiências

sustentação

autarquias e fundações públicas;
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parcelamentos

-

e

analisar

a

encaminhar

Junho de 2016

possibilidade
a

protesto

de

os

deferimento
créditos

de

cuja

titularidade seja da União e de suas autarquias e fundações
públicas;

VII

-

promover

a

análise

de

precatórios

e

de

cabimento

de

requisição de pequeno valor antes dos seus pagamentos;
VIII - propor,

celebrar

e

analisar

o

acordos e transações judiciais e extrajudiciais, nas hipóteses
previstas em lei;
IX

-

manifestar-se

quanto

à

legalidade

constitucionalidade de minutas de atos normativos;
questões

X

-

realizar

jurídicas

entendimentos;

ou

estudos
para

para

fins

o

de

e

aprofundamento
uniformização

à
de

de

XI - participar de reuniões de trabalho, sempre que

convocado;

XII - requisitar elementos de fato e de direito e

informações necessárias à defesa judicial ou extrajudicial dos
direitos ou dos interesses da União, de suas autarquias e de
suas fundações;

XIII - comunicar-se

com

outros

órgãos

e

entidades

pelos meios necessários ao atendimento de demandas jurídicas;

XIV - atender cidadãos e advogados em audiência para

tratar de processos sob sua responsabilidade;

XV - atuar em procedimento de mediação, nos termos da

Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015;
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-

instaurar
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procedimentos

responsabilidade

de

prévios

terceiros

danos ao erário, para fins de futura

em

para

relação

a

cobrança judicial ou

extrajudicial;

XVII - atuar na defesa de dirigentes e de servidores

da União, de suas autarquias e de suas fundações públicas
quando os atos tenham sido praticados dentro das atribuições
institucionais

e

nos

limites

-

definir

solicitação do interessado;
XVIII

os

da

legalidade,

parâmetros

para

havendo

elaboração

de

cálculos com todas as orientações necessárias para fins de
análise técnica da unidade de cálculos e perícias competente;

XIX - utilizar os sistemas eletrônicos existentes e

atualizar as informações sobre sua produção jurídica e demais
atividades;
órgãos

do

XX - analisar previamente a pauta de julgamento dos
Poder

Judiciário,

com

o

intuito

de

verificar

a

conveniência de distribuição de memoriais de julgamento e a
realização de sustentação oral;

XXI - conferir acompanhamento prioritário ou especial

aos processos classificados como relevantes ou estratégicos; e

XXII - desenvolver outras atividades relacionadas ao

exercício de suas atribuições institucionais.
§ 1º

No exercício de suas atribuições, os ocupantes

dos cargos de que trata este Capítulo deverão buscar garantir

a segurança jurídica das ações governamentais e das políticas
públicas

do

Estado,

zelando

pelo

interesse

respeitando a uniformidade institucional da atuação.
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§ 2º

O

Advogado-Geral

da

Junho de 2016

União

para disciplinar as previsões do caput.

poderá

editar

ato

Art. 38. São prerrogativas dos ocupantes dos cargos

de que trata este Capítulo, sem prejuízo daquelas previstas em
outras normas:

I - receber intimação pessoalmente, mediante carga ou

remessa dos autos, em qualquer processo e grau de jurisdição,

nos feitos em que tiver que oficiar, admitido o encaminhamento
eletrônico na forma da lei;

II - requisitar às autoridades de segurança auxílio

para sua própria proteção e para a proteção de testemunhas, de
patrimônio e de instalações federais, no exercício de suas
funções,

sempre

que

caracterizada

a

ameaça,

estabelecida em Portaria do Advogado-Geral da União;
III

-

não

ser

preso

ou

na

forma

responsabilizado

pelo

descumprimento de determinação judicial no exercício de suas
funções;

IV - somente ser preso ou detido por ordem escrita do

juízo criminal competente, ou em face de flagrante de crime

inafiançável, caso em que a autoridade policial lavrará o auto
respectivo e fará imediata comunicação ao juízo competente e
ao Advogado-Geral da União, sob pena de nulidade;
V - ser

recolhido

a

prisão

especial

ou

a

sala

especial de Estado Maior, com direito à privacidade, e ser
recolhido

em

dependência

separada,

no

estabelecimento

de

cumprimento da pena, após sentença condenatória transitada em
julgado;
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como
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testemunha,

em

dia,

hora

e

local previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade
competente;

VII - ter o mesmo tratamento protocolar reservado aos

magistrados

e

aos

demais

essenciais à justiça;
serviço,
exigida

titulares

dos

cargos

das

funções

VIII - ter ingresso e trânsito livres, em razão de
em

qualquer

somente

funcional; e

a

recinto

ou

apresentação

órgão

da

público,

carteira

sendo-lhe

de

identidade

IX - usar as insígnias privativas do cargo.

§ 1º

No

curso

de

investigação

policial,

quando

houver indício de prática de infração penal pelos ocupantes
dos cargos de que trata este Capítulo, a autoridade policial,
civil

ou

militar

comunicará

Advogado-Geral da União.
§ 2º

imediatamente

o

fato

ao

No exercício de suas funções, os ocupantes dos

cargos de que trata este Capítulo não serão responsabilizados,
exceto

pelos

respectivos

órgãos

correicionais

ou

disciplinares, ressalvadas as hipóteses de dolo ou de fraude.
§ 3º

A apuração de falta disciplinar dos ocupantes

dos cargos de que trata este Capítulo compete exclusivamente
aos respectivos órgãos correicionais ou disciplinares.

§ 4º Respeitadas as atribuições de cada um dos cargos

mencionados neste Capítulo, a advocacia institucional pode ser
exercida em processo judicial ou administrativo, em qualquer
localidade

ou

unidade

da

pela autoridade competente.
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§ 5º

A

carteira

de

identidade

Junho de 2016

funcional

dos

ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo é válida como
documento de identidade para todos os fins legais e tem fé
pública em todo o território nacional.

Art. 39. Para as competências de agosto a dezembro de

2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de

pagamento pela União diretamente aos ocupantes dos cargos de
ativos e aposentados de que trata este Capítulo, no valor

referente a uma cota parte do montante arrecadado no primeiro

semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos

encargos legais da União, será considerado um percentual único
de 50% (cinquenta por cento), e, em relação às demais verbas

descritas no art. 30 desta Lei, será considerado o percentual

de 100% (cem por cento).
Art. 40.

A Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 38. .................................

Parágrafo único. O disposto neste artigo
não afasta a competência do Advogado-Geral da União
prevista nos incisos VI, X e XI do art. 4º da Lei

Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e na
Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997.”(NR)
CAPÍTULO XVI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 41. A Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 154. ................................

....................................................
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IV - Auditor Federal de Finanças e Controle

e Técnico Federal de Finanças e Controle, da Carreira
de Finanças e Controle;

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

VIII - Analista Técnico e Agente Executivo

da Susep, das Carreiras de Analista Técnico da Susep
e de Agente Executivo da Susep, respectivamente;

IX - Analista da CVM e Agente Executivo,

das

Carreiras

de

Analista

da

Executivo da CVM, respectivamente;

CVM

e

de

Agente

.............................................. ”(NR)
“Art. 157. ................................

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

§ 5º Os limites estabelecidos nas alíneas a

e d do inciso II do caput poderão ser aumentados para

60% (sessenta por cento) e 25% (vinte e cinco por
cento), respectivamente até 31 de agosto de 2020, no
caso

dos

cargos

de

Agente

Executivo

da

CVM

e

de

Agente Executivo da Susep, visando a permitir maior
alocação de vagas nas classes iniciais e o ajuste
gradual

do

quadro

de

distribuição

de

cargos

classe existente em 31 de dezembro de 2015.”(NR)

por

Art. 42. A Lei nº 12.800, de 23 de abril de 2013,

passa a vigorar acrescida dos seguinte arts. 11-A e 11-B:
“Art.

11-A.

Aos

auditores

e

fiscais

optantes por quadro em extinção da União, na forma da

Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014, e

da Emenda Constitucional nº 60, de 11 de novembro de
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2009, aplica-se a Tabela I do Anexo I da Lei nº

12.808, de 8 de maio de 2013.”

“Art. 11-B. Aplica-se aos servidores a que

se refere o art. 7º da Emenda Constitucional nº 79,
de 27 de maio de 2014, os subsídios da Tabela I do
Anexo I da Lei nº 12.808, de 8 de maio de 2013.”

Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de
2016, ou a partir da data de sua publicação, se posterior, nas
hipóteses em que não estiver especificada outra data no corpo
desta Lei ou em seus Anexos.

Art. 44. Ficam revogados os arts. 4º, 5º, 6º e 7º do

Decreto-Lei nº 2.346, de 23 de julho de 1987.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

GIACOBO
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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Altera o soldo e o escalonamento
vertical dos militares das Forças
Armadas,
constantes
da
Lei
nº
11.784, de 22 de setembro de 2008.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

11.784,

Art. 1º Os Anexos LXXXVII e LXXXVIII da Lei nº

de

22

de

setembro

de

2008,

passam

a

vigorar,

respectivamente, na forma dos Anexos I e II desta Lei.

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

publicação e não produzirá efeitos financeiros anteriores à
data de sua entrada em vigor.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

GIACOBO
2º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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ANEXO I
(Anexo LXXXVII da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008)
TABELA DE SOLDO
SOLDO (R$)
Até 31 de
julho de
2016

POSTO OU GRADUAÇÃO

A partir de A partir de A partir de A partir de
1º de agosto 1º de janeiro 1º de janeiro de 1º de janeiro de
de 2016
de 2017
2018
2019

1. OFICIAIS GENERAIS
Almirante de Esquadra, General
de Exército e Tenente-Brigadeiro

10.830,00

11.426,00

12.076,00

12.763,00

13.471,00

Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro

10.380,00

10.951,00

11.574,00

12.233,00

12.912,00

Contra-Almirante, General de
Brigada e Brigadeiro

10.041,00

10.593,00

11.196,00

11.833,00

12.490,00

2. OFICIAIS SUPERIORES
Capitão de Mar e Guerra e Coronel

9.159,00

9.663,00

10.229,00

10.832,00

11.451,00

Capitão de Fragata e TenenteCoronel

8.991,00

9.486,00

10.044,00

10.642,00

11.250,00

Capitão de Corveta e Major

8.811,00

9.296,00

9.860,00

10.472,00

11.088,00

8.517,00

9.135,00

3. OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS
Capitão-Tenente e Capitão

6.945,00

7.327,00

7.861,00

4. OFICIAIS SUBALTERNOS
Primeiro-Tenente

6.576,00

6.938,00

7.350,00

7.796,00

8.245,00

Segundo-Tenente

5.967,00

6.295,00

6.673,00

7.082,00

7.490,00

5. PRAÇAS ESPECIAIS
Guarda-Marinha e Aspirante a
Oficial
Aspirante, Cadete (último ano) e
Aluno do Instituto Militar de
Engenharia (último ano)
Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e
Aluno de Órgão de Formação de
Oficiais da Reserva
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5.622,00

5.931,00

6.268,00

6.625,00

6.993,00

1.164,00

1.228,00

1.298,00

1.372,00

1.448,00

945,00

997,00

1.054,00

1.114,00

1.176,00
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Aluno do Colégio Naval, Aluno
da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos
Aluno do Colégio Naval, Aluno
da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e Grumete
Aprendiz-Marinheiro

Junho de 2016

858,00

905,00

956,00

1.010,00

1.066,00

840,00

886,00

936,00

989,00

1.044,00

789,00

832,00

879,00

929,00

981,00

6. PRAÇAS GRADUADAS
Suboficial e Subtenente

4.677,00

4.934,00

5.307,00

5.751,00

6.169,00

Primeiro-Sargento

4.134,00

4.361,00

4.695,00

5.110,00

5.483,00

Segundo-Sargento

3.573,00

3.770,00

4.060,00

4.445,00

4.770,00

Terceiro-Sargento

2.949,00

3.111,00

3.325,00

3.584,00

3.825,00

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor

1.974,00

2.083,00

2.243,00

2.449,00

2.627,00

702,00

741,00

818,00

886,00

956,00

Cabo (não engajado)

7. DEMAIS PRAÇAS
Taifeiro de Primeira Classe

1.869,00

1.972,00

2.084,00

2.203,00

2.325,00

Taifeiro de Segunda Classe

1.776,00

1.874,00

1.981,00

2.094,00

2.210,00

1.491,00

1.573,00

1.663,00

1.758,00

1.856,00

1.254,00

1.323,00

1.398,00

1.478,00

1.560,00

642,00

677,00

769,00

854,00

956,00

Marinheiro, Soldado Fuzileiro
Naval e Soldado de Primeira
Classe (especializado, cursado e
engajado), Soldado-Clarim ou
Corneteiro de Primeira Classe e
Soldado Paraquedista (engajado)
Marinheiro, Soldado Fuzileiro
Naval, Soldado de Primeira Classe (não especializado) e SoldadoClarim ou Corneteiro de Segunda
Classe, Soldado do Exército e
Soldado de Segunda Classe (engajado)
Marinheiro-Recruta, Recruta,
Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de Segunda Classe (não
engajado) e Soldado-Clarim ou
Corneteiro de Terceira Classe
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ANEXO II
(Anexo LXXXVIII da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008)
TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL

Até 31 de
POSTO OU GRADUAÇÃO
dezembro
de 2016
OFICIAIS-GENERAIS
Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente1.000
Brigadeiro

ÍNDICE
A partir de A partir de
1ºde janeiro
1ºde janeiro
de 2017
de 2018

A partir de
1ºde janeiro de
2019

1.000

1.000

1.000

Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro

958

958

958

958

Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro

927

927

927

927

Capitão de Mar e Guerra e Coronel

OFICIAIS SUPERIORES
846

847

849

850

830

832

834

835

817

821

823

651

667

678

609
553

611
555

612
556

Capitão de Fragata e Tenente-Coronel
Capitão de Corveta e Major

813
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS
Capitão-Tenente e Capitão
641
OFICIAIS SUBALTERNOS
Primeiro-Tenente
607
Segundo-Tenente
551
PRAÇAS ESPECIAIS
Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial
519
Aspirante, Cadete (último ano) e Aluno do Instituto Militar de
107
Engenharia (último ano)
Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação
87
de Oficiais da Reserva
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes
(último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos

79

Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes
77
(demais anos) e Grumete
Aprendiz-Marinheiro
73
PRAÇAS GRADUADAS
Suboficial e Subtenente
432
Primeiro-Sargento
382
Segundo-Sargento
330
Terceiro-Sargento
272
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519

519

519

107

107

107

87

87

87

79

79

79

77

77

77

73

73

73

439
389
336
275

451
400
348
281

458
407
354
284
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Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor
Cabo (não engajado)

182
65
DEMAIS PRAÇAS
Taifeiro de Primeira Classe
172
Taifeiro de Segunda Classe
164
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de Primeira
Classe (especializado, cursado e engajado), Soldado-Clarim
138
ou Corneteiro de Primeira Classe e Soldado Paraquedista
(engajado)
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira
Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de
116
Segunda Classe, Soldado do Exército e Soldado de Segunda
Classe (engajado)
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de Segunda Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou
59
Corneteiro de Terceira Classe
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186
68

192
69

195
71

172
164

172
164

172
164

138

138

138

116

116

116

64

67

71

Parte integrante do Avulso do PLC nº 37 de 2016.
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SENADO FEDERAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 31, DE 2016
(nº 4/2015, na Câmara dos Deputados)
Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para prorrogar a desvinculação
de receitas da União e estabelecer a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito
Federal e Municípios.

AUTORIA: Deputado André Figueiredo
DOCUMENTOS:
- Projeto Original
DESPACHO: À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Página da matéria

Página 1 de 5

Parte integrante do Avulso do PEC nº 31 de 2016.

965

966

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

Altera
o
Ato
das
Disposições
Constitucionais Transitórias para
prorrogar
a
desvinculação
de
receitas da União e estabelecer a
desvinculação
de
receitas
dos
Estados,
Distrito
Federal
e
Municípios.

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

Art.

1º

O

art.

76

do

Ato

das

Disposições

Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 76. São desvinculados de órgão,

fundo ou despesa, até 31 de dezembro de

2023,

30% (trinta por cento) da arrecadação da União

relativa às contribuições sociais, sem prejuízo
do

pagamento

Previdência

das

despesas

Social,

às

do

Regime

Geral

contribuições

da

de

intervenção no domínio econômico e às taxas, já

instituídas ou que vierem a ser criadas até a
referida data.

§ 1º (Revogado).

§ 2º ..................................
§ 3º (Revogado).”(NR)
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Art.

2º

O

Ato

das

Disposições

Transitórias passa a vigorar

arts. 76-A e 76-B:

Constitucionais

acrescido dos

seguintes

“Art. 76-A. São desvinculados de órgão,

fundo ou despesa, até 31 de dezembro de

2023,

30% (trinta por cento) das receitas dos Estados e
do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e
multas,

já

instituídos

ou

que

vierem

a

ser

criados até a referida data, seus adicionais e
respectivos acréscimos legais, e outras receitas
correntes.

Parágrafo

único.

Excetuam-se

da

destinados

ao

desvinculação de que trata o caput:
I

–

recursos

financiamento das ações e serviços públicos de
saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino

de que tratam, respectivamente, os incisos II e
III

do

§

2º

do

art.

Constituição Federal;
II

Municípios

–

198

receitas

decorrentes

e

o

que
de

art.

pertencem

previstas na Constituição Federal;
III

previdenciárias
servidores;
e

–

e

receitas

de

da

aos

transferências

de

contribuições

assistência

à

saúde

dos

IV – demais transferências obrigatórias

voluntárias

entre

entes

da

destinação especificada em lei;
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V

–

Judiciário,

fundos

pelos

instituídos

Tribunais

de

pelo

Contas,

Poder
pelo

Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e
pelas

Procuradorias-Gerais

Distrito Federal.”

dos

Estados

e

do

“Art. 76-B. São desvinculados de órgão,

fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023,
30%

(trinta

por

cento)

das

receitas

dos

Municípios relativas a impostos, taxas e multas,
já instituídos ou que vierem a ser criados até a
referida

data,

seus

adicionais

e

respectivos

acréscimos legais, e outras receitas correntes.
Parágrafo

único.

Excetuam-se

da

destinados

ao

desvinculação de que trata o caput:
I

–

recursos

financiamento das ações e serviços públicos de
saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino

de que tratam, respectivamente, os incisos II e
III

do

§

2º

do

art.

Constituição Federal;
II

previdenciárias
servidores;

III

voluntárias

–

–

198

receitas

e

de

e

de

assistência

transferências

entre

o

entes

da

destinação especificada em lei;

art.

212

da

contribuições
à

saúde

obrigatórias
Federação

dos
e

com

IV – fundos instituídos pelo Tribunal

de Contas do Município.”
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Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor

na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1º de janeiro de 2016.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de junho de 2016.

WALDIR MARANHÃO
1º Vice-Presidente no exercício da Presidência
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Ofício do Superior Tribunal de Justiça
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Projetos de Lei do Senado

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 235, DE 2016
Altera as Leis nºs 9.959, de 27 de janeiro de 2000, e 9.481, de 13 de agosto de 1997, para
reduzir a zero a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos por residentes no exterior relativos ao pagamento, por empresas instaladas
no Brasil, de juros de empréstimos externos.

AUTORIA: Senador Ciro Nogueira
DESPACHO: Às Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Assuntos
Econômicos, cabendo à última decisão terminativa
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, DE 2016

Altera as Leis nºs 9.959, de 27 de janeiro de 2000, e
9.481, de 13 de agosto de 1997, para reduzir a zero a
alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre
os rendimentos auferidos por residentes no exterior
relativos ao pagamento, por empresas instaladas no
Brasil, de juros de empréstimos externos.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° O caput do art. 1º da Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de
1º de janeiro de 2000, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente
sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes e domiciliados
no exterior, nas hipóteses previstas nos incisos III, V a VII e IX do art.
1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, com a redação dada pelo
art. 20 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, será de quinze por
cento, observado, em relação aos incisos VI e VII, o disposto no art. 8º
da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
...........................................................................................” (NR)

Art. 2° O inciso VIII do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ................................................................................
..................................................................................................
VIII - os juros pagos, creditados, empregados, entregues ou
remetidos para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, decorrentes
de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham
acordos tributários com o Brasil, por empresas nacionais, particulares
ou oficiais;
.......................................................................................
§ 9º No caso do inciso VIII do caput deste artigo, a redução a zero
da alíquota aplica-se até 31 de dezembro de 2021.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
É consabido que a economia brasileira se caracteriza pelo baixo
nível de poupança e pelo elevado custo do crédito. Nesse cenário adverso, é
natural que as empresas instaladas no Brasil busquem o acesso ao crédito
externo, que normalmente tem menor custo do que o crédito oferecido
internamente. Essa possibilidade é bastante utilizada pelas multinacionais
instaladas no País, que, por sua origem externa, têm maior facilidade de acesso
ao crédito internacional, inclusive por meio de suas controladoras no exterior.
A legislação prevê a incidência de imposto sobre a renda na fonte,
à alíquota de 15%, sobre os juros pagos relativos aos empréstimos externos.
Isso significa que o tomador deverá remeter ao exterior um valor de juros
17,65% maior do que o devido, para compensar o imposto de renda retido,
aumentando o custo do crédito. Para evitar mais esse custo para as empresas
instaladas no País, a Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, em seu art. 1º, inciso
VIII, reduziu a zero a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre
juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que
mantenham acordos tributários com o Brasil, por empresas nacionais,
particulares ou oficiais, por prazo igual ou superior a quinze anos, à taxa de
juros do mercado credor, com instituições financeiras tributadas em nível
inferior ao admitido pelo crédito fiscal nos respectivos acordos tributários.
Posteriormente, a Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000, em seu
art. 1º, elevou a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre juros de
empréstimos externos para 15%, privilegiando o aumento da arrecadação ao
custo de elevação das taxas de juros pagas por empresas instaladas no País.
Propomos, então, reduzir a zero a alíquota para o imposto de renda
sobre o pagamento de juros de empréstimos externos, de forma a possibilitar às
empresas instaladas no País acesso a crédito externo mais barato.
Em cumprimento ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a renúncia de
receita decorrente da conversão em lei deste projeto foi estimada pela
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado em R$ 19,2
je2016-01922
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bilhões de reais para o ano de 2017, R$ 20,0 bilhões para o ano de 2018 e R$
21,4 bilhões para o ano de 2019. A renúncia cessará a partir de 1º de janeiro de
2022, por força do § 4º do art. 114 da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015
(Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – para 2016), que limita a cinco anos
a vigência do benefício fiscal. O termo inicial desse prazo de cinco anos é 2017,
porque o ano de 2016 certamente será consumido na tramitação deste projeto.
Pedimos o apoio dos nobres Pares para o aperfeiçoamento e
aprovação desta proposição, que visa à redução dos custos de captação das
empresas instaladas no País, em um momento em que enfrentam os efeitos
negativos de grave crise econômica.
Sala das Sessões,

Senador CIRO NOGUEIRA

je2016-01922
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LEGISLAÇÃO CITADA
Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - 101/00
artigo 14
Lei nº 9.481, de 13 de Agosto de 1997 - 9481/97
inciso III do artigo 1º
inciso V do artigo 1º
inciso VII do artigo 1º
inciso VIII do artigo 1º
inciso IX do artigo 1º
Lei nº 9.532, de 10 de Dezembro de 1997 - 9532/97
artigo 20
Lei nº 9.779, de 19 de Janeiro de 1999 - 9779/99
artigo 8º
Lei nº 9.959, de 27 de Janeiro de 2000 - 9959/00
artigo 1º
Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015 - 13242/15
parágrafo 4º do artigo 114
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2016
Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal, para proibir
a venda de produtos fumígenos, derivados ou não de tabaco, a menores de vinte e um
anos de idade.

AUTORIA: Senador Ricardo Franco
DESPACHO: À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa
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, DE 2016

Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que
dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos
fumígeros,
bebidas
alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal,
para proibir a venda de produtos fumígenos, derivados
ou não de tabaco, a menores de vinte e um anos de
idade.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O inciso IX do art. 3º-A da Lei nº 9.294, de 15 de julho de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º-A ......................................................................................
........................................................................................................
IX – a venda a menores de vinte e um anos.
..............................................................................................”(NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O tabagismo é uma doença caracterizada pela dependência à
nicotina, atingindo mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. De acordo
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabagismo está relacionado a
mais de cinquenta outras doenças, entre elas o câncer, a bronquite, o enfisema,
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A maioria dos fumantes se torna dependente até o final da
adolescência, pois o segmento jovem é mais vulnerável às estratégias da
indústria tabagista para repor o seu mercado consumidor.
Assim, todos os esforços devem ser voltados para a prevenção e,
especialmente, para a redução do acesso aos produtos de tabaco, principalmente
em relação às crianças e aos jovens.
Nesse contexto, dado o poder viciante dos produtos fumígenos,
derivados ou não do tabaco, bem como o irreparável prejuízo à saúde que tais
produtos provocam, é salutar aumentar a idade mínima de comercialização de
tais produtos, que hoje é de dezoito anos.
A ideia é seguir a tendência verificada desde janeiro de 2016 em
três Estados Americanos, quais sejam, o Havaí, a California e Nova York, a fim
de aumentar de dezoito para vinte e um anos a idade mínima necessária para a
compra de fumígenos.
A justificação, no debate americano, reconhece que essa medida é
capaz de afastar os jovens de tais venenos tão prejudiciais à saúde humana.
Dessa forma, é uma questão de saúde pública e um direito dos
jovens brasileiros a proibição de uso e de venda de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do
tabaco, para os menores de vinte e um anos.
Por conseguinte, a medida que ora propomos almeja reforçar
mudanças de atitude e de comportamento, diminuindo a iniciação ao tabagismo
e facilitando a cessação de fumar.

Sala das Sessões,
Senador RICARDO FRANCO
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Requerimentos

SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 419, DE 2016
Requer, nos termos do art. 255, inciso II, alínea "a", item 12, RISF, que sobre o PLS
513/2015 seja ouvida, também, a CDH.

AUTORIA: Senador Paulo Paim
DESPACHO: Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente
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REQUERIMENTO Nº

DE 2016

Nos termos do art. 255, inciso II, alínea "c", item 12, do
Regimento Interno do Senado Federal, REQUEIRO que o PLS 513/2015,
que “Institui a jornada de trabalho para os profissionais farmacêuticos”,
além da apreciação pela Comissão de Assuntos Sociais - CAS, seja ouvida,
também, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa –
CDH.
Sala das Sessões,

Senador PAULO PAIM
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 421, DE 2016
Requeiro, com fundamento no art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 24 e 753, de 2015, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 51, de 2015; e 58, de 2016, por tratarem de matérias
correlatas.

AUTORIA: Senador Jorge Viana
DESPACHO: Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente
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REQUERIMENTO Nº

, DE 2016

Requeiro, com fundamento no art. 258 do Regimento Interno do Senado
Federal, a tramitação conjunta dos seguintes projetos, por tratarem da mesma
matéria:
 Projeto de Lei do Senado – PLS nº 753, de 2015, que torna obrigatória
a implantação de sistemas de reuso direto não potável nas
instalações e infraestruturas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário construídas com recursos da União e exige a
adequação de novas edificações nas localidades onde houver
sistemas de reuso, de autoria da Senadora Lídice da Mata;
 Projeto de Lei do Senado – PLS nº 24, de 2015, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da implantação de sistemas de coleta, armazenagem
e uso de águas pluviais e de reuso de águas residuais em edificações
executadas com recursos da União, de autoria do Senador Wilder
Morais;
 Projeto de Lei do Senado – PLS nº 51, de 2015, que institui normas
sobre o abastecimento de água por fontes alternativas, de autoria do
Senador Cassio Cunha Lima;
 Projeto de Lei do Senado – PLS nº 58, de 2016, que também disciplina
o abastecimento de água por fontes alternativas, de minha autoria.
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conjunto, nos termos do RQS nº 180, de 2016, aprovado pelo Plenário da
Casa em 10 de março de 2016.
Sala das Sessões,

Senador JORGE VIANA
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 423, DE 2016
Requer VOTO DE PESAR e apresentação de condolências à família pelo falecimento do
Ex-Deputado Federal e Ex-Prefeito de Andirá, ALARICO ABID, ocorrido no dia 07 de junho
de 2016, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.

AUTORIA: Senador Alvaro Dias
DESPACHO: Encaminhe-se
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Requer

VOTO

DE

PESAR

e

condolências

à

apresentação

de

família

falecimento

pelo

do

Ex-

Deputado Federal e Ex-Prefeito de
Andirá, ALARICO ABID, ocorrido no
dia 07 de junho de 2016, na cidade de
Londrina, Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado
Federal, de acordo com as tradições da Casa, homenagem de pesar,
consistente em inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de
condolências à família pelo falecimento do Ex-Deputado Federal e Ex-Prefeito
da cidade paranaense de Andirá, ALARICO ABID, ocorrido no dia 07 de
junho de 2016, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Requeiro, ainda, que o presente Voto de Pesar seja encaminhado à
família do Ex-Deputado Federal.

JUSTIFICAÇÃO

O Paraná perdeu uma personalidade emblemática: o ex-Deputado
Federal, ALARICO ABID. Sua partida impõe profunda consternação a todos
os paranaenses.
Página 2 de 3
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Ele faleceu no último dia 07 de junho em Londrina, aos 79 anos. Um
infarto do miocárdio ceifou a vida do ex- parlamentar e ex- prefeito de Andirá.
de Nasira Abib.
Sua exitosa trajetória política teve início com sua eleição aos 32 anos,
em votação histórica para exercer o cargo de prefeito de Andirá. Foi deputado
federal e prefeito de sua cidade natal por três gestões.
Filho de imigrantes libaneses, diplomou-se em medicina pela
Universidade Federal do Paraná. Após sua especialização retornou para
Andirá, onde passou a clinicar.
Nesse contexto, por toda sua importante contribuição ao Paraná e ao
Brasil, entendo que ALARICO ABID se faz merecedor desta homenagem, que
tenho a honra de propor, por parte do Senado Federal.
Ao prestar essa justa e legítima homenagem ao ex-Deputado Federal
ALARICO ABID, cuja exemplar atuação não se limitou ao campo da política,

tendo se destacado igualmente na esfera empresarial da agropecuária,
notadamente no aperfeiçoamento genético de alimentos, presto minhas
condolências à família.

Sala das Sessões, 08 de junho de 2016

Senador ALVARO DIAS
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Projeto de Lei da Câmara nº 158/2015

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
PARECER Nº 540, DE 2016
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 158, de 2015 (nº 2.120, de
2007, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
158, de 2015 (nº 2.120, de 2007, na Casa de origem), que dispõe sobre a forma de
divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes de projetos desportivos,
paradesportivos e culturais e de produções audiovisuais e artísticas, financiados com
recursos públicos federais, consolidando a Emenda nº 1 – CE (de redação), aprovada
pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, em 8 de junho de 2016.

RENAN CALHEIROS, PRESIDENTE
ANGELA PORTELA, RELATORA
ELMANO FÉRRER
SÉRGIO PETECÃO
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ANEXO AO PARECER Nº 540, DE 2016.

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 158, de 2015 (nº 2.120, de
2007, na Casa de origem).

Dispõe sobre a forma de divulgação das
atividades, bens ou serviços resultantes
de projetos esportivos, paraesportivos e
culturais e de produções audiovisuais e
artísticas financiados com recursos
públicos federais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes de projetos esportivos,
paraesportivos e culturais e de produções audiovisuais e artísticas financiados com recursos
públicos mencionará o apoio institucional com a inserção da Bandeira Nacional, nos termos
da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971.
Parágrafo único. Serão abrangidas pelo caput deste artigo as entidades esportivas da
modalidade futebol que aderirem à Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Projeto de Lei da Câmara nº 195/2015

SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 422, DE 2016
Requer, nos termos do art. 315, combinado com o inciso III do art. 279, do Regimento
Interno, o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 2015,a fim de
seja realizado após decorridos 30 dias úteis.

AUTORIA: Senador Randolfe Rodrigues

Página da matéria
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REQUERIMENTO Nº

, DE 2016

Nos termos do art. 315, combinado com o inciso III do art. 279,
do Regimento Interno, requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da
Câmara nº 195, de 2015, a fim de seja realizado após decorridos 30 dias úteis.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
Líder da REDE

Senado Federal - Praça dos Três Poderes - Anexo II - Ala Teotônio Vilela - Gabinete 7 - CEP 70165-900- Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-6568 – randolfe.rodrigues@senador.gov.br
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MATÉRIAS DO CONGRESSO NACIONAL
Comunicações
Faç'a^-5B as SubSUIUJÇÕ S SOÏ c fadas.
Em

DJ IDA 124 46 .

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 636116-GLPSDB

Brasília, de junho de 2016.

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais, indico os senadores ANTONIO
ANASTASIA como titular, em substituição ao senador CASSIO
CUNHA LIMA e JOSÉ ANÍBAL, como suplente, em substituição ao
senador PAULO BAUER para integrarem a Comissão Mista
destinada a examinar a Medida Provisória n° 728 de 2016.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.

(J) (

enciosamen#e.

Sena

N ALIM
Líder do PSDB

Excelentíssimo Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Congresso Nacional
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Façan•s9 as sabsiiluiçães solicitadas.

Em OS o

E

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 037116--GLPSDB

Brasília,

de junho de 2016.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os senadores DALIRIO
BEBER como titular, em substituição ao senador CÁSSIO CUNHA
LIMA e FLEXA RIBEIRO, como suplente, em substituição ao

senador PAULO BAUER para integrarem a Comissão Mista
destinada a examinar a Medida Provisória n° 729 de 2016.
Na opo rt unidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

J
Sena

Líder do

Excelentíssimo Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Congresso Nacional

:UNH

SDB

[^
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SENADO FEDERAL
GABINETE DA LIDERANÇA Do BLOCO DE APOID AC GOVERNA

Oficio n° 042/2016 — GLDBAG

•- 1 ,

Brasília, 07 de junho de 2016

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Gleisi Hoffmann como
suplente, na Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, em
substituição à Senadora Ângela Portela, em vagas destinadas ao Bloco de
Apoio ao Governo.

Líder do

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Congresso Nacional

)ve rn o

;^ ^^
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EMENDAS

CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº 729,
de 2016, que “Altera a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, que dispõe sobre o apoio
financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da
educação infantil.”

PARLAMENTARES

EMENDAS Nº S

Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

001; 002; 003; 004; 005;

Senador LASIER MARTINS

006; 007;

Deputada GORETE PEREIRA

008;

Deputado JOVAIR ARANTES

009; 010;

Deputado JOÃO DERLY

011;

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN

012; 013; 014;

Deputado DANILO FORTE

015; 019; 020; 021;

Deputado TENENTE LÚCIO

016;

Deputado ROGÉRIO MARINHO

017; 018;

Senador ANTONIO CARLOS VALADARES

022; 023; 024; 025;

Deputada CARMEN ZANOTTO

026;

Deputado ODELMO LEÃO

027;

Deputado OTAVIO LEITE

028;

Deputado EDUARDO BARBOSA

029; 030;

Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE

031;

Senador PAULO BAUER

032;

Deputada ANGELA ALBINO

033;

Senador CIDINHO SANTOS

034;

Deputado NILTON CAPIXABA

035;

Deputada LAURA CARNEIRO

036;

Deputado HILDO ROCHA

037; 038; 039; 040;

Deputado SERGIO VIDIGAL

041; 042; 043; 046; 047;

Deputado FELIPE BORNIER

044;

Deputado ASSIS DO COUTO

045;

Deputado WEVERTON ROCHA

048;

Deputada RENATA ABREU

049; 050;

Deputado MÁRIO HERINGER

051; 052; 053; 054;

Deputado BACELAR

055;

1001

1002
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PARLAMENTARES

EMENDAS Nº S

Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA

056;

TOTAL DE EMENDAS:

56
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MEDIDA PROVISÓRIA N.º 729 DE 31 DE MAIO DE 2016

Altera a Lei n.º 12.722, de 3 de outubro de 2012, que dispõe sobre
o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal
para ampliação da oferta da educação infantil

Emenda Aditiva n.º
de 2016
(do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Acrescente-se ao art. 20 da Lei n.º 8742, Lei n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1933, os
seguintes parágrafos:
§ 12.º Fica garantida a concessão da gratificação natalina, no
valor de um salário mínimo, aos que se encontram em gozo da Renda Mensal Vitalícia,
instituída pela Lei n.º 6.179, de 11 de dezembro de 1974.
§ 13º – O benefício referido no parágrafo anterior será pago com
recursos do Ministério da Previdência Social.

JUSTIFICAÇÃO
A Renda Mensal Vitalícia, instituída pela Lei n.º 6.179 de 11 de
dezembro de 1974, consistia num amparo previdenciário no valor de meio salário
mínimo, concedido a idosos e inválidos.
A nova concepção de seguridade social, adotada pela
Constituição Federal de 1988, exigiu regulamentação dos direitos relativos à
assistência social, os quais foram disciplinados na Lei n.º 8.742, de 07 de dezembro de
1933 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS). Seguindo, portanto, uma
determinação constitucional, o amparo previdenciário, antiga Renda Mensal Vitalícia,
passou a denominar-se benefício de prestação continuada e seu valor foi elevado para
um salário mínimo.
A presente emenda busca, portanto corrigir um grave equívoco e
suprir importante lacuna, assegurando aos beneficiários da Renda Mensal Vitalícia o
pagamento da gratificação natalina, nos mesmos termos em que ela é devida aos
segurados da previdência social. Defende, ainda, que os recursos necessários para dar
cobertura aos gastos com a concessão do benefício sejam garantidos pelo Ministério
da Previdência Social.
Sala da Comissão, em 1.º de junho de 2016.

ARNALDO FARIA DE SÁ

Deputado Federal - SP
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MEDIDA PROVISÓRIA N.º 729 DE 31 DE MAIO DE 2016

Altera a Lei n.º 12.722, de 3 de outubro de 2012, que
dispõe sobre o apoio financeiro da União aos
Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da
oferta da educação infantil

Emenda Modificativa n.º
de 2016
(do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Art. 1º O art. 27 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 27.........................................................................................
Parágrafo único. A educação para a cidadania, como conteúdo
curricular transversal da educação básica, incluirá, entre outras
atividades:
I – o estudo dos princípios fundamentais da Constituição
Federal, dos seus valores, dos direitos e garantias individuais e da
organização e funcionamento do estado democrático de direito no
Brasil;
II - o estudo de personalidades históricas da vida nacional;
III – a comemoração de datas cívicas;
IV – o hasteamento da Bandeira Nacional;
V – a execução do Hino Nacional, da Bandeira e outros
relevantes para a realidade local da escola.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A educação para a cidadania constitui um dos objetivos
maiores da educação escolar brasileira. O seu alcance implica que sejam
ofertadas aos estudantes oportunidades de aprofundar conhecimentos sobre a
realidade política e social do País, sob uma perspectiva histórica e cívica.
Conhecer como se organiza o Estado democrático
brasileiro, os princípios que o inspira e os direitos e deveres dos cidadãos;
celebrar as datas cívicas significativas para o Brasil; aprender com o exemplo
das grandes personalidades da história brasileira; respeitar os símbolos pátrios
são condições necessárias para a formação da consciência cidadã e do

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 9

2

sentimento de pertencimento a um povo, a uma Nação.
É fato que alguns dispositivos da atual lei de diretrizes e
bases da educação fazem alusão a algumas dessas questões. No entanto,
parece relevante deixar claro, no texto legal, uma disposição que sintetize os
principais

objetivos

da

educação

para

a

cidadania,

a

ser

tratada

transversalmente em todas as atividades curriculares da educação básica.
A presente emenda se inspira em iniciativa similar do
período democrático do início dos anos 60, o Decreto nº 50.505, de 26 de abril
de 1961, assinado pelo então Presidente Jânio Quadros.

Sala da Comissão, em 1.º de junho de 2016.

ARNALDO FARIA DE SÁ
Deputado Federal - SP
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MEDIDA PROVISÓRIA N.º 729 DE 31 DE MAIO DE 2016

Altera a Lei n.º 12.722, de 3 de outubro de 2012, que
dispõe sobre o apoio financeiro da União aos
Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da
oferta da educação infantil

Emenda Modificativa n.º
de 2016
(do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
O § 9º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26 .........................................................................................
......................................................................................................
§ 9o Conteúdos relativos aos direitos humanos, à prevenção de
todas as formas de violência contra a criança e o adolescente e à
diversidade e participação social serão incluídos, como temas
transversais, nos currículos escolares de que trata o caput deste
artigo, tendo como diretrizes a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), e a Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) observada a
produção e distribuição de material didático adequado, inclusive, em
linguagem infanto-juvenil, da Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº
6.949, de 25 de agosto de 2009”. (NR).

JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei, em consonância com relevantes
recomendações e propostas derivadas da IV Conferência Estadual dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, realizada no Estado de São Paulo, em dezembro
de 2015, tem por objetivo inserir, entre os temas transversais a ser trabalhados
no currículo da educação básica, aquele relativo à diversidade e à participação
social.
Trata-se de estimular a formação educacional das
crianças e jovens brasileiros a lidar, com naturalidade e de modo respeitoso,
com a diferença e com os direitos das pessoas com deficiência a uma vida
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social integrada e plena de cidadania.
Esse é o caminho mais seguro para moldar uma
sociedade inclusiva e participativa. É pela educação que se consolidam os
valores de uma sociedade verdadeiramente democrática, em que todos, não
obstante as diferenças, encontram espaço para o desenvolvimento de suas
potencialidades.
Estou seguro de que a relevância dessa iniciativa haverá
de assegurar o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 31 de maio

ARNALDO FARIA DE SÁ
Deputado Federal - SP

de 2016.
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MEDIDA PROVISÓRIA N.º 729 DE 31 DE MAIO DE 2016

Altera a Lei n.º 12.722, de 3 de outubro de 2012, que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito
Federal para ampliação da oferta da educação infantil

EMENDA ADITIVA N.º DE 2016
(Do Senhor Arnaldo Faria de Sá)
A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, passa a vigorar acrescida de art.
29-A, nos seguintes termos:
“Art. 29-A. As instituições federais de educação profissional e tecnológica, os institutos
federais de educação, ciência e tecnologia e as instituições federais de educação
superior são obrigadas a reservar, em cada processo seletivo para ingresso nos
respectivos cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, de
educação profissional técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica e de
graduação e pós-graduação um mínimo de vagas, por curso e turno, para estudantes
com deficiência, correspondente ao percentual registrado em cada Unidade da
Federação de pessoas com deficiência, de acordo com os dados do órgão oficial de
estatísticas do Brasil.
§ 1º No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no
caput deste artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas aos demais
estudantes.
§ 2º Os cursos mencionados no caput deste artigo não poderão excluir o acesso da
pessoa com deficiência, sob quaisquer justificativas baseadas na deficiência.
§ 3º Quando não houver exigência de processo seletivo, é assegurado à pessoa com
deficiência atendimento preferencial na ocupação de vagas nos cursos mencionados no
caput deste artigo”.

JUSTIFICAÇÃO
Esta proposição busca recuperar, retificar e aperfeiçoar o art. 29 da Lei
nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Este previa, em
sua redação original, cota de 10% para pessoas com deficiência no que se refere ao
acesso à educação superior. No entanto, o art. 29, que trazia tal previsão, foi vetado
pela Presidência da República. Propõe-se aqui retomar o mérito da ideia, com nova
redação que resolva as questões que deram origem ao veto presidencial.
Vale reproduzir a Mensagem do Veto Presidencial ao Poder Legislativo
no tocante ao art. 29 da Lei nº 13.146/2015:
Ouvido, o Ministério da Educação manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo:
Art. 29“Art. 29. As instituições de educação profissional e tecnológica, as de educação, ciência
e tecnologia e as de educação superior, públicas federais e privadas, são obrigadas a reservar, em cada processo
seletivo para ingresso nos respectivos cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, de
educação profissional técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica e de graduação e pós-graduação,
no mínimo, 10% (dez por cento) de suas vagas, por curso e turno, para estudantes com deficiência.
§ 1o No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput deste artigo,
as remanescentes devem ser disponibilizadas aos demais estudantes.
§ 2o Os cursos mencionados neste artigo não poderão excluir o acesso da pessoa com deficiência, sob
quaisquer justificativas baseadas na deficiência.
§ 3o Quando não houver exigência de processo seletivo, é assegurado à pessoa com deficiência
atendimento preferencial na ocupação de vagas nos cursos mencionados no caput deste artigo”.
Razões do veto
“Apesar do mérito da proposta, ela não trouxe os contornos necessários para sua implementação,
sobretudo a consideração de critérios de proporcionalidade relativos às características populacionais
específicas de cada unidade da Federação onde será aplicada, aos moldes do previsto pela Lei n o 12.711,
de 29 de agosto de 2012 [Lei de Cotas na educação superior pública federal]. Além disso, no âmbito do
Programa Universidade para Todos – PROUNI, o governo federal concede bolsas integrais e parciais a
pessoas com deficiência, de acordo com a respectiva renda familiar.” (Mensagem nº 246, de 6 de julho de
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Observa-se, portanto, que a Presidência da República não
discordou do mérito da iniciativa, mas vetou as cotas para candidatos com deficiência a
cursos superiores de instituições públicas federais (note-se que não há competência
legislativa para estabelecer obrigatoriedade dessa natureza para instituições públicas
estaduais e municipais) por razão técnica. Faltou indicar o critério da proporcionalidade
por Unidade da Federação para orientar a distribuição territorial da percentagem de
vagas na educação superior a ser oferecida a esse segmento.
Para o caso do segmento privado, no qual não se pode interferir
diretamente nas regras de acesso (vestibular, processo seletivo ou qualquer outra
modalidade), mas tão somente nas regras daqueles candidatos e estudantes que são
beneficiários de programas governamentais (casos do Prouni e do Fies), já existe
mecanismo de cota para deficientes no Prouni. Conforme se afirmou, não seria cabível
impor cotas às vagas de instituições privadas não beneficiárias de programas
governamentais. Embora esse aspecto não tenha sido expressamente descrito nessa
Mensagem de Veto, poderia ser somado à argumentação apresentada.
Por fim, se se considerar, ainda, o art. 66, 4º da Constituição
Federal, este determina que “o veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta
dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria
absoluta dos Deputados e Senadores”. Portanto, em tese, de acordo com a Carta
Magna, já venceu o prazo para que sejam derrubados os vetos à referida Lei, entre os
quais o veto ao art. 29.
Considerando as razões do veto e o contexto mencionado,
apresenta-se o presente Projeto de Lei para se aproveitar a essência e o mérito do
dispositivo vetado, com as adaptações e retificações cabíveis, sob a forma de acréscimo
de art. 29-A ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos Nobres Pares para a
aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 01 de junho de 2016.

ARNALDO FARIA DE SÁ
Deputado Federal SP
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MEDIDA PROVISÓRIA N.º 729 DE 31 DE MAIO DE 2016

Altera a Lei n.º 12.722, de 3 de outubro de 2012, que
dispõe sobre o apoio financeiro da União aos
Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da
oferta da educação infantil

Emenda Modificativa n.º
de 2016
(do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Art. 1º Os incisos I, IV e VII, bem como o 3º do art. 54 da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar, nos seguintes termos:
“Art. 54..............................................................................
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) a
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria
.............................................................................................
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às
crianças até 5 (cinco) anos de idade.
.............................................................................................
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da
educação básica, por meio de programas suplementares de material didático
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde
.............................................................................................
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos
da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos
de idade, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela
frequência à escola.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Nossa Emenda busca atualizar dispositivos da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), no
sentido de ajustar e retificar alguns incisos e um parágrafo do art. 54, artigo
este que trata do direito à educação e se encontra no Capítulo IV – Do Direito à
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer desse diploma legal. Os
dispositivos que se propõe alterar adotam, até o presente, redação antiga e
desatualizada da Constituição Federal de 1988. Por essa razão, o objetivo é
adequar esses dispositivos à atual redação da Carta Magna.
O art. 54, I do ECA dispõe, na redação corrente, que é
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dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: “I - ensino fundamental,
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria”. Propõe-se, portanto, repetir o texto constitucional vigente, com a
alteração para “I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) a
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”.
O atendimento em creches e pré-escolas não
corresponde mais à idade de zero a seis anos de idade (art. 54, “IV atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de
idade”), mas zero a cinco anos de idade. Desse modo, a redação adequada
seria “IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5
(cinco) anos de idade”, repetindo o texto constitucional em vigor.
O art. 54, VII também está desatualizado sob a forma “VII
- atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”. Pode
ser modernizado para convergir com o texto constitucional, reproduzindo-o: “VII
- atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por
meio de programas suplementares de material didáticoescolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde”.
O art. 54, § 3º é atualizado para “compete ao poder
público recensear os educandos da educação básica obrigatória e gratuita
dos 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, fazer-lhes a chamada e zelar,
junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola”. A redação atual do
ECA ainda menciona apenas o ensino fundamental, em dissonância com o
ordenamento jurídico pátrio relativo à educação nacional: “compete ao poder
público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada
e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola.”.
O inciso II do art. 54 está desatualizado (“II - progressiva
extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio”), visto que o ensino
médio já é obrigatório pela Constituição Federal e pela LDB – embora não o
fosse quando da edição do ECA. Por essa razão, o art. 54, II pode ser
revogado.
Sala da Comissão, em 1.º de junho de 2016.

ARNALDO FARIA DE SÁ
Deputado Federal - SP
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Gabinete do Senador Lasier Martins

EMENDA Nº , 2016 - CMMPV
(à MPV nº 729, de 2016)

Suprimam-se as alterações trazidas pelo art. 1º, da Medida
Provisória n.º 729, de 2016, no que se refere aos §§ 5º e 6º, do art. 4º; arts.
4º-A, 4º-B e 12-A, da Lei n.º 12.722, de 2013.
JUSTIFICAÇÃO
Embora a exposição de motivos da Medida Provisória n.º 729,
de 2016 tenha exaltado a inovação de, no cálculo do valor a ser repassado,
seja subtraído o saldo que conste na conta do município relativo a depósitos
anteriores, não há razões para considerar tal medida uma vantagem.
Ora, o que motivou o legislador para a criação da Lei n.º 12.722,
de 2013, foi incentivar os municípios e o Distrito Federal à busca ativa das
crianças das famílias situadas na faixa da pobreza para frequentarem a
creche. O valor desse adicional é destinado a cobrir as oportunidades de
desenvolvimento físico (merenda escolar), social, afetivo e cognitivo
(educação infantil) às crianças excluídas desse importante fator de
desenvolvimento e promover a inclusão social dos mais pobres .
É importante destacar que, no primeiro ano de vigência do
incentivo, o efeito foi positivo, se observado que o percentual de crianças de
0 a 48 meses do Bolsa Família matriculadas em creche passou de 13,9%
(492,8 mil) em 2011 para 17,7% (636 mil) em 2014. Todavia, nos anos
subsequentes, a expectativa não foi correspondida, donde se extrai a
necessidade de manutenção do incentivo à busca ativa daquelas crianças,
mas com o aprimoramento das regras do Programa, com o fito de estimular
mais fortemente as gestões dos sistemas municipais de ensino que recebem
os recursos adicionais a focarem a atenção ao percentil de renda mais baixo.
Entretanto, se mantidos os termos propostos na Medida
Provisória n.º 729, de 2016, estaremos indo de encontro aos estímulos
necessários porque permitiríamos o desconto de valores que foram recebidos
Senado Federal – Anexo II – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 50
CEP 70165-900 – Brasília DF
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de forma legítima e estão disponíveis ao arbítrio do gestor público, pelo que
apresentamos a emenda para suprimir os dispositivos que permitem a
redução de valor do saldo das contas dos municípios, bem como dos demais
dispositivos que impõem a transferência de recursos da União para os
municípios e Distrito Federal em valores inferiores a 50% do valor anual
mínimo por aluno definido nacionalmente para a educação infantil.

Sala da Comissão,

Senador LASIER MARTINS
(PDT-RS)

Senado Federal – Anexo II – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 50
CEP 70165-900 – Brasília DF
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EMENDA Nº , 2016 - CMMPV
(à MPV nº 729, de 2016)

Modifique-se a alteração trazida pelo art. 1º, da Medida
Provisória n.º 729, de 2015, no que se refere ao § 3º, do art. 4º, da Lei n.º
12.722, de 2012, para que tenha a seguinte redação:
“Art. 4º ..........................................................
......................................................................................................
§ 3º O valor do apoio financeiro suplementar corresponderá a pelo menos
50 % (cinquenta por cento) do valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei n.º 11.494, de 20 de
junho de 2007, por matrícula, atendidos os critérios de elegibilidade definidos
no regulamento.
...........................................................................................(NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Embora a exposição de motivos da Medida Provisória n.º 729,
de 2016 tenha indicado o aumento significativo da quantidade de crianças de
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família matriculadas na educação
infantil e a existência de saldo de recursos transferidos aos municípios que
não foi aplicado, tais razões não poderão servir de subsídio para reduzir o
percentual já garantido por lei para o repasse destinado especificadamente à
educação infantil.
Parafraseando o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Sul, Sr. Cezar Miola, “as crianças não batem panela, não
vão para frente do Palácio protestar”, cabendo aos órgãos públicos garantir
recursos no orçamento para Educação Infantil. “Lugar de criança é no
orçamento. Se não tem orçamento, não tem escola”.
A limitação de orçamento pode acarretar prejuízos, também,
aos pais, em virtude da exigência do art. 55, da Lei n.º 8.069, de 1990, de
que “os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou
Senado Federal – Anexo II – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 50
CEP 70165-900 – Brasília DF
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pupilos na rede regular de ensino”, com a consequência de que, se não
cumprida, virem a ser responsabilizados na forma do art. 129, da mesma lei,
por abandono intelectual, podendo, até perder a guarda da criança. Afinal, a
regra do art. 229, da Constituição Federal é clara ao responsabilizar os pais
pelo dever de assistir, criar e educar os filhos menores.
É dever do Estado assegurar à criança o direito à educação,
segundo previsões do art. 208, inciso IV (o dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de: IV – educação infantil, em creche e
pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade) e art. 227, todos da
Constituição Federal e art. 54, inciso IV, da Lei n.º 8.069, de 1990. Todavia,
a responsabilidade pela educação infantil recai sobre os Municípios, na
forma do art. 211, § 2º , CF (os municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil) e art. 11, inciso V, da LDB.
O Pacto Federativo precisa sair do discurso para melhorar a vida
dos brasileiros, “o Brasil precisa de menos Brasília e mais Brasil”.
Por outro lado, é imprescindível registrar que, mesmo contando
com o percentual obrigatório de 50% (cinquenta por cento) do valor anual
mínimo por aluno, desde a edição da Lei n.º 12.722, de 2012, constatou-se a
recorrente prática de ajuizamento de ações civis públicas pelos Ministérios
Públicos Estaduais, no intuito de cobrar das prefeituras a disponibilização de
vagas para as crianças da educação infantil.
Se mantidos os termos da presente Medida Provisória n.º 729,
de 2016, com a provável redução da oferta de vagas pelos munícipios, haverá
prejuízo para as crianças e o previsível acionamento do Judiciário pelos pais
ou Ministérios Públicos Estaduais. Por isso que apresentamos a emenda para
manter o percentual de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do valor anual
mínimo por aluno definido nacionalmente para educação infantil.
Sala da Comissão,
Senador LASIER MARTINS
(PDT-RS)

Senado Federal – Anexo II – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 50
CEP 70165-900 – Brasília DF
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 2016

Altera a Lei nº 12.722, de 3 de
outubro de 2012, que dispõe sobre o apoio
financeiro da União aos Municípios e ao
Distrito Federal para ampliação da oferta da
educação infantil.

EMENDA MODIFICATIVA

Acrescente-se à Medida Provisória nº 729, de 2016, onde
couber, o seguinte artigo:
"Art. A União apoiará a criação de centros especializados em
primeira infância em Municípios com mais de 60 mil habitantes,
com equipes multisetoriais, para o desenvolvimento de políticas
e programas que se destinem ao fortalecimento da família no
exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos,
atividades centradas na criança, e extensivas à comunidade.”
JUSTIFICAÇÃO
Em 08 de março deste ano, foi sancionada a Lei nº
13.257/2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. A
norma vem sendo designada como Marco Legal da Primeira Infância.
O cerne desse Marco Legal é a promoção do cuidado e do
desenvolvimento integral da criança, da concepção aos seis anos de idade.
Todos os seus dispositivos partem de um olhar mais abrangente sobre as
crianças para orientar a formulação de políticas e programas, em uma
perspectiva em que elas são consideradas sujeitos singulares, plenos de
direitos.
A Lei nº 13.257/2016 determina que haverá abordagem multi e
intersetorial no atendimento dos direitos da criança na primeira infância e que
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as ações direcionadas a essa fase devem ter como foco a promoção do
desenvolvimento integral.
Estabelece

ainda

que

as

“políticas

e

programas

governamentais de apoio às famílias, incluindo as visitas domiciliares e os
programas de promoção da paternidade e maternidade responsáveis, buscarão
a articulação das áreas de saúde, nutrição, educação, assistência social,
cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos, entre outras”.
Em vista disso, convidamos os nobres pares a apoiarem a
aprovação da proposta que ora apresentamos.

Sala das Sessões, em

de junho de 2016.

Deputada GORETE PEREIRA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 2016.
(Do Poder Executivo)

Altera a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de
2012, que dispõe sobre o apoio financeiro da
União aos Municípios e ao Distrito Federal
para ampliação da oferta da educação infantil.

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 4º-B acrescentado pelo art. 1º da Medida Provisória nº 729,
de 2016, à Lei nº 12.722, de 2012, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4º-B ...........................
.............................................
I – no mínimo vinte e cinco por cento desse valor por matrícula
de criança de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º,
caso o Distrito Federal ou o Município não tenha cumprido a
meta anual estabelecida na forma do § 2º; ou
II – no mínimo cinquenta por cento desse valor por matrícula de
criança de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso
o Distrito Federal ou o Município tenha cumprido a meta anual
estabelecida na forma do § 2º.

1
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§ 1º O Distrito Federal ou o Município que não tenha cumprido,
de maneira não cumulativa, o previsto nos incisos I e II do
caput do art. 4º-A, mas já tenha atingido a meta estabelecida
no art. § 2º, fará jus ao apoio financeiro suplementar de, ao
menos, cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para a educação infantil, nos termos da
Lei nº 11.494, de 2007.
...................................................................”(NR)

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da Emenda Modificativa é garantir que não haja
redução dos valores transferidos pela União aos Municípios e ao Distrito
Federal a título de apoio financeiro suplementar.
A União exige dos Municípios e do DF que aumentem o número
de matrículas nas creches de crianças oriundas de famílias beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família ou pelo Benefício de Prestação Continuada, além
disso, a União ainda exige que os Municípios e do DF cumpram metas de
ampliação de matrículas na educação infantil, assim, não pode a União
reduzir a sua contrapartida necessária e imprescindível para contribuir para a
universalização do acesso à educação infantil.
O §3º do art. 4º da Lei nº 12.722, de 2012, garantia o valor do
apoio financeiro suplementar da seguinte forma:
“3o O valor do apoio financeiro suplementar corresponderá a 50%
2
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(cinquenta por cento) do valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei no 11.494, de 20
de junho de 2007, por matrícula.”

Em relação aos Municípios que não tenham cumprido a meta
anual, estou sugerindo que o apoio financeiro suplementar seja de, no
mínimo, 25% do valor de referência.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para
a aprovação da emenda modificativa.
Sala da Comissão, 7 de junho de 2016.

Deputado Jovair Arantes
PTB/GO
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 2016.
(Do Poder Executivo)

Altera a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de
2012, que dispõe sobre o apoio financeiro da
União aos Municípios e ao Distrito Federal
para ampliação da oferta da educação infantil.

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 12-A acrescentado pelo art. 1º da Medida Provisória nº 729,
de 2016, à Lei nº 12.722, de 2012, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 12-A. Excepcionalmente, nos exercícios de 2016 e de
2017, farão jus ao apoio financeiro suplementar de, ao menos,
cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei nº
11.494, de 2007, por matrícula, o Distrito Federal e os
Municípios que:
.....................................................................” (NR)

1
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JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da Emenda Modificativa é garantir que não haja
redução dos valores transferidos pela União aos Municípios e ao Distrito
Federal a título de apoio financeiro suplementar.
A União exige dos Municípios e do DF que aumentem o número
de matrículas nas creches de crianças oriundas de famílias beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família ou pelo Benefício de Prestação Continuada, além
disso, a União ainda exige que os Municípios e do DF cumpram metas de
ampliação de matrículas na educação infantil, assim, não pode a União
reduzir a sua contrapartida necessária e imprescindível para contribuir para a
universalização do acesso à educação infantil.
O §3º do art. 4º da Lei nº 12.722, de 2012, garantia o valor do
apoio financeiro suplementar da seguinte forma:
“3o O valor do apoio financeiro suplementar corresponderá a 50%
(cinquenta por cento) do valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei no 11.494, de 20
de junho de 2007, por matrícula.”

Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para
a aprovação da emenda modificativa.
Sala da Comissão, 7 de junho de 2016.

Deputado Jovair Arantes
PTB/GO
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EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
07/06/2016

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 2016.
TIPO

1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [x] ADITIVA
AUTOR

DEPUTADO

.................JOÃO DERLY...............................................

PARTIDO

UF

PÁGINA

REDE

RS

01/01

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
“Art. XX. O art 8° da Lei n° 10.451, de 10 de maio de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.8° Até 31 de dezembro de 2020, é concedida isenção do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidentes na importação de equipamentos ou materiais esportivos
destinados às competições, ao treinamento e à preparação de atletas e equipes brasileiras, quando
não houver produção nacional.”

JUSTIFICATIVA
O objetivo é viabilizar a aquisição de materiais esportivos de alta qualidade, sem similar
nacional, para proporcionar aos atletas brasileiros o treinamento em equipamentos idênticos aos
dos concorrentes estrangeiros, para que tenham as melhores as condições de competitividade.

07/06/2016
DATA

___________________________________________________
ASSINATURA
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EMENDA Nº
– CM
(MPV nº 729, de 2016)
Modifique-se o Art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 31 de maio
de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. A Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 4º. .......................................
§ 4o Os recursos transferidos nos termos do caput poderão ser
aplicados nas despesas de manutenção e desenvolvimento da
educação infantil, nos termos do art. 70 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, excetuadas as listadas em seus incisos IV, VI e
VII, e nas ações para garantir o cuidado integral e a segurança
alimentar e nutricional, necessárias ao acesso e à permanência da
criança na educação infantil, na forma definida em ato conjunto dos
Ministros de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário e da
Educação.
.....................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Embora tenham sido feitas várias modificações no texto legal
em razão da edição da medida provisória em destaque, o Executivo Federal
não se atentou em trocar, no §4º do art. 4º da Lei nº 12.722/2012, a parte da
redação que diz “Ministros de Estado do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome e da Educação” por “Ministros de Estado do Desenvolvimento Social
e Agrário e da Educação”.
Por tanto, em razão da alteração perpetrada pelo Governo
Federal no referido Ministério, faz-se necessária a alteração, também, da
redação do dispositivo em comento.

Senadora Vanessa Grazziotin
PCdoB/Amazonas
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EMENDA Nº
– CM
(MPV nº 729, de 2016)
Modifique-se o Art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 31 de maio
de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. A Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 4º-B. .......................................
I - até trinta por cento desse valor por matrícula de criança de que
tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal
ou o Município não tenha cumprido a meta anual estabelecida na
forma do § 2º; ou
.....................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A medida provisória em destaque altera o percentual do
montante de repasse da União para os municípios não cumpridores da meta
estabelecida na forma da lei. Ocorre que os municípios são os principais
entes administradores das creches e educação infantil no setor público, de
modo que a alteração implementada pelo Governo Federal reduzirá
sobremaneira o percentual a ser repassado para essa finalidade.
A presente emenda se propõe a trazer um meio-termo, de
maneira que os municípios não percam em grande escala a capacidade de
gestão das creches que atendem à camada mais carente da população.

Senadora Vanessa Grazziotin
PCdoB/Amazonas
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EMENDA Nº
- CM
(MPV nº 729, de 2016)
Dê-se a seguinte redação para a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de
2012, nos termos do art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016:
“Art. 4o ............................................................................
...........................................................................................
§ 3o O valor do apoio financeiro suplementar
corresponderá a pelo menos cinquenta por cento do valor
mínimo definido nacionalmente para educação infantil, nos
termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, por matrícula,
atendidos os critérios de elegibilidade desta lei.
...........................................................................................
...........................................................................................
Art. 4º-B ...........................................................................
I – cinquenta por cento desse valor por matrícula de
criança de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso
o Distrito Federal ou o Município não tenha cumprido a meta
anual estabelecida na forma do § 2º; ou
II – acima de cinquenta por cento desse valor por
matrícula de criança de que tratam os incisos I e II do caput do
art. 4º, caso o Distrito Federal ou o Município tenha cumprido
a meta anual estabelecida na forma do § 2º.
§ 1º O Distrito Federal ou o Município que não tenha
cumprido, de maneira não cumulativa, o previsto nos incisos I
e II do caput do art. 4º-A, mas já tenha atingido a meta
estabelecida no § 2º, fará jus ao apoio financeiro suplementar
acima de cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para a educação infantil, nos termos da
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
........................................................................................”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende recuperar, no texto da Medida
Provisória (MPV) nº 729, de 2016, a possibilidade de dar cumprimento à Meta 1
do Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de
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junho de 2014, que prevê, até 2024, o atendimento em creches de, no mínimo,
cinquenta por cento das crianças de até 3 anos. Considerando-se que, em 2014,
apenas 29,6% das crianças nessa idade estavam matriculadas, torna-se inegável
que ainda temos muito a avançar e que, nesse contexto, é preciso investir mais e
melhor, e não retirar recursos dos entes federados. Pior ainda, não se pode punir as
crianças, apertando o torniquete em um funil de financiamento que já libera
recursos de maneira bastante insatisfatória.
Para realizar os ajustes necessários, sugerimos, primeiramente, que
a definição do valor referente ao apoio financeiro suplementar corresponda a pelo
menos cinquenta por cento do valor estabelecido para a educação infantil, nos
termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que instituiu o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB). Parece-nos que é necessário determinar, de
forma coesa e coerente, limites e horizontes para o tratamento da questão. É preciso
estabelecer critérios sólidos que, no caso em tela, demandam a consciência de que
há um mínimo a ser garantido, sob pena de não se cumprirem as diretrizes do PNE
para a educação infantil.
Também sugerimos, nesta emenda, que os valores previstos para o
art. 4º-B sejam alterados, de forma que o Distrito Federal e os Municípios que
tenham cumprido a meta anual sejam contemplados com apoio financeiro
suplementar superior ao mínimo de cinquenta por cento. Pensamos que, assim,
será possível alcançar realmente os objetivos registrados na justificação da Medida
Provisória nº 729, de 2016, ou seja, será possível “induzir mais fortemente todos
os municípios que recebem os recursos adicionais a ampliarem o número de
matrículas de crianças do Bolsa Família”.
Em outras palavras, acreditamos que a solução para promover a
matrícula das crianças mais vulneráveis não está em diminuir recursos do Distrito
Federal e dos Municípios, quando não cumprem a meta. O ideal é, segundo nossa
perspectiva, levar em consideração que as maiores prejudicadas com a diminuição
de recursos são as crianças e inverter o raciocínio, disseminando a percepção de
que, se há um mínimo a ser garantido, por outro lado há a possibilidade de ampliar
os valores do apoio suplementar, por meio de boas práticas de gestão e de
competente aplicação dos recursos.
Sala da Comissão, em de junho de 2016

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCdoB/Amazonas
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 729/2016

06/06/2016

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Danilo Forte (PSB/CE)
1. ____ Supressiva
Página

2.____ Substitutiva
Artigo

3. ____Modificativa

4. _X_Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se à Medida Provisória
729/2016, onde couber, a seguinte
redação:

Art. X. O artigo 8º, caput, da Lei 13.254/2016 passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 8º Sobre o valor do imposto apurado na forma do art. 6º
incidirá multa de 100% (cem por cento), cuja arrecadação seguirá a destinação
conferida ao imposto previsto no art. 6º, inclusive para compor o Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos
Municípios.
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JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda à Medida Provisória tem por objetivo
permitir a repartição de metade dos recursos arrecadado pela União com a cobrança
de multa da repatriação de ativos do exterior com os estados e municípios, por meio
de depósito nos fundos de participação dos estados e do Distrito Federal (FPE) e de
participação dos municípios (FPM).
Conforme é sabido, os estados e os municípios brasileiros
estão fortemente endividados, apresentando um gravíssimo quadro econômico e
fiscal, muito em razão das consequências decorrentes dos compromissos assumidos
no PROER na década de 90, bem como pela não realização de um novo Pacto
Federativo que possa permitir uma partilha mais equânime de recursos entre os
entes federativos.
Dada a preocupante situação supramencionada, a medida em
questão é justa e tende a contribuir para uma maior arrecadação para os entes
supracitados. Não obstante, trata-se a matéria de simples readequação, não
implicando em qualquer aumento de despesa para a União neste momento de duro,
porém necessário, ajuste das contas públicas.
Isso posto, o grave problema da dívida dos estados e
municípios demonstra a necessidade de uma mais adequada destinação dos
recursos obtidos com as multas da repatriação de ativos brasileiros no exterior para
compor o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos
Municípios, especialmente para aliviar o constante sacrifício dos demais entes da
Federação.

PARLAMENTAR

Deputado DANILO FORTE
PSB/CE
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº
729, DE 2016
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 2016
Altera a Lei nº 12.722, de 3 de outubro
de 2012, que dispõe sobre o apoio financeiro da
União aos Municípios e ao Distrito Federal para
ampliação da oferta da educação infantil.
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a seguinte redação aos arts. 4º-A e 12-A da Lei nº 12.722,
de 3 de outubro de 2012, nos termos do art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 2016:
"Art 4º-A......................................................................
..................................................................................
II – tenham ampliado a cobertura de crianças
beneficiárias do BPC e de crianças de famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família em creches, calculada como o total de
matrículas de crianças de que tratam os incisos I e II do caput
do art. 4º sobre o número de crianças de zero a quarenta e oito
meses cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa
Família e o número de crianças beneficiárias do BPC, de
maneira não cumulativa; ou
III – apresentem índice de desenvolvimento humano
municipal baixo ou muito baixo.
...........................................................................”(NR)
“Art. 12-A .................................................................
..................................................................................
II - tenham cobertura de crianças de que tratam os incisos
I e II do caput do art. 4º em creches igual ou maior a trinta e
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cinco por cento aos dados da edição do Censo Escolar da
Educação Básica do ano anterior ao exercício em que ocorrerá
a transferência do apoio financeiro suplementar; ou
III – apresentem índice de desenvolvimento humano
municipal baixo ou muito baixo.
..........................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Ao propor a Medida Provisória nº 570, de 2012, que deu
origem à Lei nº 12.722, de 2012, o Governo Federal justificava que era necessário
superar a extrema pobreza. Dentre as medidas propostas e aprovadas pelo Congresso
Nacional no bojo da citada MPV, está o apoio financeiro suplementar aos Municípios e
ao Distrito Federal em montante correspondente às matrículas em creche de crianças
de zero a 48 meses de idade, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa
Família. Seu objetivo é induzir a ampliação da oferta e a manutenção de serviços de
educação infantil de forma direcionada para a parcela mais vulnerável da infância
brasileira.
Nossa proposta com a presente Emenda é aprofundar esse
objetivo, incluindo entre aqueles que farão jus ao apoio financeiro suplementar os
Municípios que apresentam baixo ou muito baixo Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM).
O IDHM, adaptado da metodologia global do IDH utilizada pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, reúne três das dimensões mais
importantes para a expansão das liberdades das pessoas: a oportunidade de se levar
uma vida longa e saudável – saúde–, ter acesso ao conhecimento – educação – e
poder desfrutar de um padrão de vida digno – renda.
A última edição do IDHM mostra uma evolução entre 2000 e
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2010, mas é evidente que o País ainda apresenta grandes desigualdades. Como diz o
relatório do PNUD, “são vários Brasis dentro do Brasil”.
De acordo com o Atlas Brasil 2013 de IDHM, os Municípios
brasileiros são agrupados em “Muito Baixo” (de 0 a 0,499), “Baixo” (de 0,500 a 0,599),
“Médio” (de 0,600 a 0,699), “Alto” (de 0,700 a 0,799) e “Muito Alto” (0,800 a 0,899)
Desenvolvimento Humano Municipal.
O Atlas, com dados referenciados em 2010, mostra que 70%
dos Municípios figuravam nas faixas de Médio e Alto Desenvolvimento Humano, o que
ilustra os avanços do desenvolvimento humano no País nas últimas duas décadas, mas
ainda havia um quarto dos Municípios brasileiros nas faixas de Baixo (32) e Muito
Baixo (1.367) Desenvolvimento Humano.
É justamente para este contingente que devemos orientar o
foco do Poder Público, de tal forma a reduzir as enormes desigualdades educacionais
existentes, em especial o acesso aos serviços de educação infantil.
Sala das Sessões, em

de

de 2016.

Deputado Tenente Lúcio
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

proposição

Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016
autor

nº do prontuário

Deputado Rogério Marinho

1 Supressiva
Página

2. substitutiva

Art.

3. modificativa

4. X aditiva

Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

5. Substitutivo
global

Inciso

Alínea

Emenda Aditiva

artigo:

Inclua-se, onde couber, na MP 729 de 29 de maio de 2016, o seguinte

Art... A Lei n.º 12.101, de 27 de novembro de 2009, passa a vigorar acrescida
do seguinte artigo:
“Art. 13-D. Excepcionalmente, será admitida a certificação de entidades
que atuem exclusivamente na promoção da educação, nos termos do
regulamento.
§ 1º A oferta da totalidade de ações e serviços de promoção da educação
sem contraprestação do usuário dispensa a observância das exigências
previstas no art. 13.
§ 2º Para efeito do disposto no caput, são consideradas ações e serviços de
promoção da educação, atividades voltadas para:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais;
IV – diminuição da evasão escolar;
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V - melhoria da qualidade da educação pública, sobretudo por meio da
capacitação de professores e gestores;
VI - valorização dos profissionais da educação da rede pública; e
VII – fortalecimento de políticas públicas para promoção de educação de
qualidade.”
Art... O disposto no artigo 13-D da Lei n.º 12.101, de 27 de novembro de
2009, aplica-se inclusive para os processos de concessão e renovação de certificação em
trâmite na data de publicação desta Lei.

JUSTIFICAÇÃO

Atualmente a Lei nº 12.722/2014 estabelece uma sistemática de transferências de
recursos financeiros, de maneira suplementar, da União aos Municípios e ao Distrito
Federal, os quais devem ser vertidos para creches cadastradas no Censo Escolar da
Educação Básica que atenda famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Os repasses em questão foram originalmente instituídos como uma forma de
induzir a priorização da população socialmente vulnerável à educação infantil, de
maneira a reduzir as iniquidades de acesso e de oportunidades.
A partir de dados obtidos junto ao Censo Escolar e ao Cadastro Único para
Programas Sociais, observa-se que muito embora tenha havido um aumento significativo
da cobertura de crianças em situação de maior vulnerabilidade matriculadas na Educação
Infantil, um percentual relevante de tais crianças estão matriculadas em etapa distinta
da creche.
Além disso, a despeito do expressivo aumento de vagas na oferta de Educação
Infantil, 2.357 municípios receberam recurso do Brasil Carinhoso (programa do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - “FNDE” para apoio às creches) e não
ampliaram o efetivo número de crianças matriculadas. Ademais, em 2015, apurou-se
que um terço dos recursos transferidos aos municípios entre 2012 e 2014 não foram
gastos.
Neste contexto, foi apresentada a medida provisória nº 729, propondo o
aprimoramento dos critérios de elegibilidade para acesso aos repasses, novos valores e
formas de repasse do apoio financeiro, considerando aspectos relevantes como o
aumento da quantidade de matrículas de crianças de famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada – BPC em creches no município, a
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cobertura do atendimento desse público e o saldo remanescente dos recursos
transferidos pela ação em anos anteriores.
Verifica-se que, em última instância, a medida provisória nº 729 visa o
cumprimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação (Lei n° 13.005/2014 - “PNE”),
qual seja, a universalização da educação infantil, por meio da diminuição da diferença
de taxa de frequência entre crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda
familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo.
Note-se, pois, que o objetivo maior da alteração proposta pela Medida Provisória
nº 729 é justamente o atingimento da meta 1 do PNE.
Ocorre que, a mera oferta de serviços educacionais não é suficiente para a
implementação das diretrizes consubstanciadas nas metas do PNE, que dependerão do
desenvolvimento de ações com foco no fortalecimento da educação pública, sobretudo
para o atingimento das metas 7 e 17 do PNE que visam, respectivamente, ao fomento
da qualidade da educação básica mediante melhoria do ensino e à valorização dos
profissionais das redes públicas de educação básica.
No desenvolvimento de referidas ações, é inegável a relevância e necessidade de
participação do setor privado em parceria e/ou complemento à atuação do poder público.
Por este motivo, estabeleceu-se um mecanismo de incentivo às entidades sem fins
lucrativos que desenvolvam atividades nas áreas da educação, saúde e assistência social,
mediante aplicação de regime de tributação diferenciado, também conhecido como
regime de imunidade tributária, por meio do qual há desoneração do recolhimento tanto
de impostos quanto de contribuições sociais.
A imunidade ao recolhimento de contribuições sociais é regulamentada pela Lei
nº 12.101/2009 que, por sua vez, condiciona o acesso ao referido regime à obtenção do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (“CEBAS”), concedido pelo
Ministério responsável pela área de atuação da entidade pleiteante, seja saúde,
educação ou assistência social, considerando diferentes requisitos para cada área de
atuação.
Atualmente, o CEBAS na área da educação é concedido pelo Ministério da
Educação exclusivamente às entidades que atuem com educação básica, regular e
presencial ou educação superior, conforme estabelecido pelos artigos 13, 13-A e 13-B da
Lei nº 12.101/2009, excluindo do rol de entidades beneficiadas aquelas que
desenvolvem atividades que visam o fortalecimento da educação pública.
Ao limitar a concessão do CEBAS de maneira exclusiva às entidades que atuam
diretamente na oferta de serviços educacionais formalmente reconhecidos pelo
Ministério da Educação, o legislador acaba por desprestigiar e onerar entidades que
desenvolvem atividades essenciais para a promoção e o desenvolvimento da educação
pública no Brasil, tal como a capacitação de gestores e educadores da rede pública,
atividades essas que, conforme já mencionado, estão estabelecidas no PNE e devem ser
promovidas em razão da extrema relevância para a educação pública.
Vale dizer que, no passado, entidades que atuavam exclusivamente na promoção
da saúde não se enquadravam no rol de atividades passíveis de concessão do CEBAS na
área da saúde. Tal equívoco foi corrigido em 2013, por meio da promulgação da Lei nº
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12.868/2013 que alterou a Lei nº 12.101/2009 para incluir a promoção da saúde como
atividade passível de Certificação.
Todavia, naquela oportunidade, por um lapso, a Lei não foi modificada para
contemplar também as entidades que atuam na promoção da educação.
Assim, visando o atingimento das metas do PNE, verifica-se a fundamental e
urgente necessidade de alteração da Lei nº 12.101/2009 a fim de contemplar a
promoção da educação, inclusive por meio da capacitação de gestores e educadores da
rede pública, no rol de atividades educacionais passíveis de obtenção de CEBAS, nos
termos desta emenda.
Em face do acima exposto, percebe-se que a proposta de alteração da Lei nº
12.101/2009 possui manifesta pertinência temática com a Medida Provisória nº 729,
uma vez que ambas fundamentam-se no anseio do legislador pela melhoria na qualidade
de nosso ensino público mediante atendimento de metas estabelecidas no PNE, as quais
são intrinsicamente atreladas, valendo-se, para tanto, de incentivos de caráter
financeiro.

PARLAMENTAR
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autor
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inciso

5. Substitutivo
global

Alínea

Emenda Aditiva

artigo:

Inclua-se, onde couber, na MP 729 de 29 de maio de 2016, o seguinte

“Art... O art. 14 da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o
Plano Nacional de Educação (PNE) passa a vigorar com o seguinte artigo 14,
renumerando o seguinte:
Art 14. Caberá ao Congresso Nacional a aprovação da base nacional
comum dos currículos mediante proposta do Poder Executivo”.

JUSTIFICAÇÃO

O ano de 2016 será decisivo para a Educação Brasileira. Como
preconizado pelo Plano Nacional de Educação (PNE), a base nacional comum
curricular (BNCC) para o ensino básico deverá estar pronta até junho. Por ela
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serão determinados os conhecimentos e as habilidades que cada estudante
brasileiro deverá aprender ao longo de toda a educação básica.
A importância do fato é evidente. Está se definindo algo de longo prazo e
que exprime objetivos nacionais sobre o que ensinar às crianças e aos jovens
do País. O que está em jogo é o futuro que desejamos construir para a Nação.
A reforma curricular deve estar ligada a grandes objetivos de desenvolvimento e
deve ser plenamente conhecida e aprovada pela sociedade.
Por tal e evidente importância, é temerário que somente o MEC e o CNE sejam
os responsáveis pela elaboração e aprovação da base. O processo em si mesmo
já é condenável. Algo tão importante para o futuro da nação não pode ser
decidido somente por burocratas federais mergulhados nas disputas políticas e
ideológicas da atualidade brasileira. A sociedade precisa opinar e o Congresso
Nacional, representantes legitimados pelo voto popular, decidir, em última
instancia, a revisão ou a aprovação do documento que poderá mudar a vida
escolar de mais de 50 milhões de estudantes matriculados no ensino básico das
redes estaduais, municipais e privadas do Brasil.
Segundo Legislação pertinente, O CNE é órgão de "assessoramento ao
Ministro de Estado da Educação, no desempenho das funções e atribuições do
poder público federal em matéria de educação". Ao CNE cabe: - "formular e
avaliar a política nacional de educação"; - "zelar pela qualidade do ensino"; "velar pelo cumprimento da legislação educacional"; - "assegurar a participação
da sociedade no aprimoramento da educação brasileira".
Ora, a elaboração e aprovação de uma Base Nacional Comum Curricular
para o País, tendo implicações, inclusive, no pacto federativo, pois, é norma a
ser cumprida pelas redes estaduais e municipais, incluindo a rede privada, é
tarefa que em muito exorbita a função legal do CNE.
A sociedade (grupos pertinentes ao tema: professores das redes
estaduais e municipais, professores universitários, pais de alunos) precisa ser
consultada e participar diretamente na elaboração da base.

O Congresso

Nacional precisa aprovar ou desaprovar o documento e em última instância de
decisão.
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Para complementar a ação, deverá haver normas para a implementação
e revisão do documento. A implementação não poderá ser açodada, pois, um
novo currículo implica em reformulação dos livros didáticos, dos currículos de
formação dos professores, adaptações no sistema de avaliação (matriz
pedagógica dos testes psicométricos) e no próprio dia a dia escolar. Todo
currículo deve passar por revisões e aprimoramentos periódicos. Não pode ser
um documento estático, livre de possíveis críticas.
É preciso esclarecer que no Plano Nacional de Educação, aprovado pelo
Congresso, a estratégia 7.12, da Meta 7, recomenda o estabelecimento de
diretrizes pedagógicas e parâmetros curriculares nacionais comuns para a
educação básica. Então, não há a exigência explícita por uma base curricular, o
formato foi decidido pelo MEC e CNE.
Ainda, como mais um complicador, recomenda-se na estratégia respeitar
a diversidade regional, estadual e local, mas, não estabelece normas mais
objetivas sobre como respeitar a diversidade regional. Esse respeito é mais fácil
de garantir em algumas disciplinas tais como geografia e história, mas, não faz
sentido em outras matérias tais como matemática e física.
Outro ponto a salientar é que Parâmetros curriculares nacionais já existem
desde 1997 como recomendações a todas redes de ensino do País. Acredita-se
que seria recomendável e racional a utilização dos parâmetros existentes como
insumos para a elaboração da nova base nacional. Se assim não for, o MEC
passa atestado de irracionalidade negando a experiência anterior de
implementação de diretrizes comuns. Ao não levar em conta os parâmetros
estabelecidos atualmente, o MEC, também, corre risco de alterar profundamente
o que hoje está consagrado no ensino, o que poderá, por sua vez, exigir
mudanças profundas, custosas e com poder de desorganizar as redes de ensino.
De forma geral, poucos questionam a positividade de se ter uma base
nacional comum a ser seguida em todas as redes de ensino. Mas, ela deve ser
aberta, plural, não ideológica, flexível e elaborada com base em evidências
científicas. Ainda, é preciso criar normas que garantam sua revisão periódica e
adequada implementação: cuidadosa e democrática.
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Repudia-se, por outro lado, o pensamento que toma a base como
panaceia para os graves problemas do ensino nacional. Ela poderá ajudar, não
mais do que isto. Por si, ela não produz nenhum milagre. Ela poderá, da mesma
forma, atrapalhar, caso não seja clara e objetiva e se estiver carregada de
ideologias, conceitos frágeis e ambíguos e pedagogia não científica.

PARLAMENTAR

Junho de 2016
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MPV 729
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 729/2016

07/06/2016

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Danilo Forte (PSB/CE)
1. ____ Supressiva
Página

2.____ Substitutiva
Artigo

3. _x_Modificativa

4. ___Aditiva

Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se a seguinte redação aos
arts. 4º-B e 12-A da Lei nº 12.722, de 3 de
outubro de 2012, nos termos do art. 1º da
Medida Provisória nº 729, de 2016:
"Art 4º-B......................................................................
I – 25% (vinte e cinco por cento) desse valor por matrícula de
criança de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o
Município não tenha cumprido a meta anual estabelecida na forma do § 2º; ou
II – 50% (cinquenta por cento) desse valor por matrícula de
criança de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o
Município tenha cumprido a meta anual estabelecida na forma do § 2º.
§ 1º O Distrito Federal ou o Município que não tenha cumprido,
de maneira não cumulativa, o previsto nos incisos I e II do caput do art. 4º-A, mas já
tenha atingido a meta estabelecida no § 2º, fará jus ao apoio financeiro suplementar
de 50% (cinquenta por cento) do valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente para a educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 2007.
...........................................................................”(NR)
“Art. 12-A Excepcionalmente, nos exercícios de 2016 e de
2017, farão jus ao apoio financeiro suplementar de 50% (cinquenta por cento) do
valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para educação infantil, nos
termos da Lei nº 11.494, de 2007, por matrícula, o Distrito Federal e os Municípios
que:
.........................................................................” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo garantir àqueles entes
federados que cumprirem os critérios de elegibilidade estabelecidos para o
Programa Brasil Carinhoso um patamar mínimo de recursos para recebimento do
apoio suplementar financeiro previsto na Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012.
A Medida Provisória nº 729, publicada em 1º de janeiro de
2016, incorporou grande parte das disposições que constavam do Decreto nº 8.619,
de 29 de dezembro de 2015, instrumento regulamentador da Medida Provisória nº
705/2015, que, por sua vez, perdeu a eficácia por decurso de prazo.
Até a edição da MPV 705/2015, a Lei nº 12.722/2012
estabelecia que o apoio financeiro suplementar devido pela União aos Municípios e
ao Distrito Federal para a educação infantil deveria corresponder a 50% do valor
anual mínimo por aluno para essa etapa, definido nacionalmente no âmbito do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB). O montante seria correspondente às crianças
de zero a 48 meses de idade, matriculadas em creche e cujas famílias sejam
beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Pois bem, a MPV 705/2015 flexibilizou o percentual a ser
aplicado sobre o valor aluno/ano FUNDEB para execução do apoio financeiro
suplementar, reduzindo, na prática, o volume total de recursos a serem
disponibilizados pelo Brasil Carinhoso para a educação infantil.
A MPV 705/2015 recebeu várias emendas em que se buscava
a reversão dessa medida. A reedição de Medida Provisória sobre este tema, a MPV
729/2016, renovou a proposta originalmente encaminhada à Câmara dos Deputados
no fim de 2015.
Acreditamos que é necessário um aperfeiçoamento da gestão
do Programa para que ele cumpra, de fato, o objetivo de incorporar ao sistema

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 9

educacional aqueles que mais precisam. Dessa forma, é positiva a ideia de que haja
critérios de elegibilidade para recebimento dos recursos.
Por

outro

lado,

os

Municípios

enfrentam

dificuldades

financeiras para garantir a expansão do atendimento em creches e para reduzir a
desigualdade no acesso que ainda persiste, apesar do crescimento da matrícula nos
últimos anos. Essa necessidade financeira apenas se acentuou no contexto de crise
econômica e de decrescente arrecadação fiscal que os entes subnacionais vêm
enfrentando.
Cumpridos os critérios de elegibilidade previstos na MPV
729/2016, entendemos que é razoável garantir aos entes um patamar de recursos
para recebimento do apoio suplementar financeiro previsto na Lei nº 12.722, de 3 de
outubro de 2012. Essa medida também garante um mínimo de previsibilidade para
as finanças municipais. Dessa forma, suprimimos a expressão “até” em todos os
dispositivos da MPV que tratam do percentual a ser atribuído no valor
aluno/ano/Fundeb por matrícula em creche.
Contamos com o apoio dos Senhores Parlamentares para
aprovação da presente proposta de alteração à Medida Provisória nº 729, de 2016.

PARLAMENTAR

Deputado DANILO FORTE
PSB/CE
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Data

Medida Provisória nº 729/2016

07/06/2016

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Danilo Forte (PSB/CE)
1. ____ Supressiva
Página

2.____ Substitutiva
Artigo

3. ___Modificativa

4. _X_Aditiva

Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se à Medida Provisória nº
729, de 2016, onde couber, o seguinte
artigo:
"Art. O § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º..................................................................
.................................................................................
§ 3o Será admitido, até 31 de dezembro de 2020, o cômputo
das matrículas das pré-escolas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem
fins lucrativos, conveniadas com o poder público e que atendam a crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos, observadas as condições previstas nos incisos I a V do §
2o, efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, realizado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.
...............................................................................” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo estender até 31 de
dezembro de 2020 a possibilidade de que as matrículas das pré-escolas em
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos e
conveniadas com o poder público, sejam consideradas na distribuição do recursos
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (FUNDEB).
De acordo com a legislação em vigor, esse prazo se encerra
em 31 de dezembro deste ano.
Considerando que 2016 é o prazo final para a universalização
do ensino obrigatório dos quatro aos dezessete anos, como determina a Emenda
Constitucional nº 59/2009, parece-nos que a prorrogação do prazo é bastante
oportuna. Segundo dados de 2014, 89% das crianças de 4 e 5 anos estão
matriculadas em estabelecimentos escolares. Há, ainda, um contingente de 600 mil
crianças fora da escola.
Ademais, a medida aqui proposta coaduna-se com a
preocupação central da Medida Provisória nº 729, de 2016, qual seja a de expansão
das oportunidades de acesso à educação infantil.
Contamos, portanto, com o apoio dos Senhores Parlamentares
para o proposto aperfeiçoamento da Medida Provisória nº 729, de 2016.

PARLAMENTAR

Deputado DANILO FORTE
PSB/CE
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MPV 729
00021
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 729/2016

07/06/2016

Autor

Nº do Prontuário

Deputado Danilo Forte (PSB/CE)
1. ____ Supressiva
Página

2.____ Substitutiva
Artigo

3. _x_Modificativa

4. ___Aditiva

Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se a seguinte redação aos
arts. 4º, 4º-A e 4º-B da Lei nº 12.722, de 3
de outubro de 2012, nos termos do art. 1º
da Medida Provisória nº 729, de 2016:
"Art 4º.........................................................................
....................................................................................
§ 3º O valor referente à transferência de recursos de que trata
o caput será definido em ato conjunto do Ministro de Estado do Desenvolvimento
Social e Agrário e do Ministro da Educação;
...........................................................................”(NR)
“Art. 4º-A..................................................................
.................................................................................
Parágrafo único. A ampliação do número de matrículas ou da
cobertura a que se referem os incisos I e II do caput será aferida a partir da
comparação do número de matrículas e da cobertura das edições do Censo Escolar
da Educação Básica dos dois anos anteriores ao do exercício em que ocorrerá a
transferência do apoio financeiro suplementar de que trata o caput, na forma a ser
disciplinada em ato conjunto do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e
Agrário e do Ministro da Educação.” (NR)
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“Art. 4º-B ..................................................................
....................................................................................
§ 2º Ato conjunto do Ministro de Estado do Desenvolvimento
Social e Agrário e do Ministro da Educação estabelecerá meta anual correspondente
ao número de crianças de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º que o
Distrito Federal ou o Município deverá matricular a cada ano na educação infantil,
em creches, de forma a atingir, até o ano de 2024, pelo menos cinquenta por cento
de atendimento em creches do total dessas crianças.” (NR);

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo restaurar a participação
do Ministério da Educação nos atos relativos à implementação do Programa Brasil
Carinhoso.
A análise da Medida Provisória nº 729, de 2016, demonstra
que a menção ao Ministério da Educação (MEC) foi suprimida em alguns
dispositivos. No art. 4º, § 1º, da redação original da Lei nº 12.722/2012, previa-se
que a transferência de recursos aos Municípios e ao Distrito Federal de que trata a
norma seria definida em ato conjunto dos Ministros de Estado do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome e da Educação. No art. 4º, §3º, da MP 729/2016, essa
referência limitou-se ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).
Novamente, no parágrafo único do art. 4º-A da citada MP, foi
atribuída apenas ao MDSA a responsabilidade por publicar ato que normatize os
critérios de elegibilidade para recebimento do apoio financeiro suplementar
destinados à educação infantil.
De forma análoga, o § 2º do art. 4º-B da Medida Provisória nº
729/2016 estabelece que ato do Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário
estabelecerá as metas para incorporação ao sistema educacional de crescente
número de crianças vinculadas ao Programa Bolsa Família ou ao Benefício de
Prestação Continuada nos Municípios e no Distrito Federal. Aqui, parece ainda mais
indispensável o envolvimento do MEC, haja vista que a meta nº 1 do Plano Nacional
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de Educação se refere justamente à ampliação da oferta de creches, de modo a
atender pelo menos 50% das crianças de até três anos até 2024. A previsão de
participação do Ministério da Educação na definição dessas metas já estava prevista
no Decreto nº 8.619, de 29 de dezembro de 2015, mas não foi incorporada ao texto
da MP.
Contamos com o apoio dos Senhores Parlamentares para
aprovar este aperfeiçoamento à Medida Provisória nº 729, de 2016.
PARLAMENTAR

Deputado DANILO FORTE
PSB/CE
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MPV 729
00022

EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 729, de 2016)

Dê-se ao inciso II do art. 4º da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de
2012, de que trata o art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016,
a seguinte redação:
“Art. 1º .........................................................................................................
‘Art. 4º ................................................................................................
II – crianças com deficiência que integrem unidades familiares com renda
familiar mensal per capita inferior a um salário mínimo e que não se enquadrem
no inciso I.
..............................................................................................................’”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda busca estimular os municípios a ampliarem o
atendimento, em creches, de crianças com deficiência pertencentes a famílias
de baixa renda. O texto é mais amplo que o proposto pela MPV 729, de 2016,
ao estipular que serão consideradas as unidades familiares com renda mensal
per capita inferior a um salário mínimo.
O texto original da MP adota como parâmetro a criança
beneficiária do Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social
(BPC), que, no entanto, é um direito limitado a pessoas que pertençam a
famílias com renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo, ou que
comprovem não ter sua manutenção provida por sua família.
A emenda estabelece um critério objetivo e elimina a necessidade
de um procedimento administrativo para comprovação da situação de pobreza
da criança com deficiência.
Resgata-se, com isso, o texto do Projeto de Lei de Conversão
oferecido pelo relator da Medida Provisória nº 705, de 2015, o deputado
Rogério Marinho (PSDB-RN), para o inciso II do art. 4º da Lei nº 12.722, de
2012. Na ocasião, o relatório apresentado à Comissão Mista que analisava a
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MP nº 705 acolhia emenda da deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP). O relator
justificou o acolhimento da referida emenda nos seguintes termos:
“No que concerne a esta proposta, não observamos óbice em sua inclusão no
PLV pois sua gênese é fruto de negociação com o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Medidas que visem melhorar a
qualidade de vida de crianças com deficiência são inequivocamente
meritórias. (...)
Dados do Censo Demográfico de 2010 registram um total de 385.303
crianças de zero a 4 anos com deficiência na população brasileira, das quais
145.740 frequentavam creche ou escola. In casu, as crianças com deficiência
de 0-48 meses, que vivem em lares de famílias pobres ou extremamente
pobres e atendem aos requisitos do Programa Brasil Carinhoso, já se
inserem no grupo de beneficiários do apoio financeiro suplementar previsto
no art. 4º da Lei 12.722/2012. Nossa opção no PLV foi tão somente explicitar
esse direito também para aquelas cujas famílias não são beneficiárias do
Bolsa Família.”

Considerando a relevância da medida, contamos com o apoio dos
nobres Pares para a aprovação da emenda.

Sala das Sessões,
Senador ANTONIO CARLOS VALADARES
Líder do PSB
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MPV 729
00023

EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 729, de 2016)

Acrescente-se o seguinte art. 2º à Medida Provisória nº 705, de 2015,
renumerando-se o atual art. 2º:
“Art. 2º. O art. 5º-A da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
‘Art. 5º-A ..........................................................................................
Parágrafo único. Entre os equipamentos e serviços mencionados no inciso
IV deste artigo, creche e pré-escola são de caráter obrigatório.’ (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda acrescenta dispositivo à lei do Programa
Minha Casa, Minha Vida, para definir que, na implantação de
empreendimentos do Programa Nacional de Habitação Urbana, seja obrigatória
a instalação ou ampliação de creches e pré-escolas, como parte dos
equipamentos e serviços relacionados a educação.
A medida é coerente com o processo de expansão de vagas em
creches que se deseja imprimir com a Lei nº 12.722, de 2012. Resgata-se, com
isso, o texto do Projeto de Lei de Conversão oferecido pelo relator da Medida
Provisória nº 705, de 2015, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).
Considerando a relevância da medida, contamos com o apoio dos
nobres Pares para a aprovação da emenda.

Sala das Sessões,
Senador ANTONIO CARLOS VALADARES
Líder do PSB
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MPV 729
00024

EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 729, de 2016)

Dê-se ao art. 12-A da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, de que
trata o art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016, a seguinte
redação:
“Art. 1º .........................................................................................................
‘Art. 12-A Excepcionalmente, nos exercícios de 2016, 2017 e 2108, farão
jus ao apoio financeiro suplementar de cinquenta por cento do valor anual
mínimo por aluno definido nacionalmente para educação infantil, nos termos da
Lei nº 11.494, de 2007, por matrícula, o Distrito Federal e os Municípios que:
...........................................................................................................’”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda busca assegurar, em regra transitória, que os
Municípios e o Distrito Federal possam contar com o apoio financeiro
suplementar da União para a educação infantil em creches, no valor equivalente
a 50% (e não “até” 50%) do Fundeb, por matrícula, até o exercício de 2018. A
emenda mantém as condicionantes estabelecidas pela MP, como o aumento de
ao menos uma matrícula nos dois últimos anos, para que façam jus à
transferência.
O exercício de 2018 se justifica porque os novos prefeitos, eleitos
em 2016, só poderão apresentar seus próprios projetos de leis orçamentárias no
ano de 2017, para vigorarem em 2018. Dessa forma, poderão planejar a
ampliação de vagas e a construção de creches apenas para esse exercício
financeiro.
A garantia de apoio financeiro da União, até 2018, sem a redução
permitida pela Medida Provisória, evitará que os novos prefeitos sejam
prejudicados pelas gestões anteriores e assegurará a continuidade de um serviço
público que é prestado às parcelas mais vulnerável da população, que são as
crianças de zero a quarenta e oito meses com deficiência ou pertencentes a
famílias pobres.
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Considerando a relevância da medida, contamos com o apoio dos
nobres Pares para a aprovação da emenda.

Sala das Sessões,
Senador ANTONIO CARLOS VALADARES
Líder do PSB

1053

1054

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

MPV 729
00025

EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 729, de 2016)

Suprima-se o art. 12-A e dê-se ao § 3º do art. 4º e aos incisos I e II
do art. 4º-B da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, de que trata o art. 1º da
Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016, a seguinte redação:
“Art. 1º .........................................................................................................
‘Art. 4º ................................................................................................
§ 3º O valor do apoio financeiro suplementar corresponderá a 50%
(cinquenta por cento), no mínimo, do valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de
junho de 2007, por matrícula, observado o art. 4º-B.
..............................................................................................................’
‘Art. 4º-B .............................................................................................
I – 50% (cinquenta por cento) desse valor por matrícula de criança de que
tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o Município
não tenha cumprido a meta anual estabelecida na forma do § 2º; ou
II – até 75% (setenta e cinco por cento) desse valor por matrícula de criança
de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o
Município tenha cumprido a meta anual estabelecida na forma do § 2º.
§ 1º O Distrito Federal ou o Município que não tenha cumprido, de
maneira não cumulativa, o previsto nos incisos I e II do caput do art. 4º-A, mas
já tenha atingido a meta estabelecida no art. § 2º, fará jus ao apoio financeiro
suplementar de até setenta e cinco por cento do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para a educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494,
de 20 de junho de 2007.
.............................................................................................................’”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda busca assegurar o não retrocesso no valor
transferido pela União aos municípios, para ampliação da oferta da educação
infantil em creches. Garante, como mínimo, os 50% do Fundeb, por matrícula
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de criança que seja de família beneficiária do Programa Bolsa Família ou seja
beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Entendemos que os
50% por aluno não pode se transformar no teto do valor a ser pago e, sim, no
mínimo.
A emenda não deixa de criar um estímulo, em linha com o objetivo
inicial da Medida Provisória, aos municípios para que ampliem a oferta de
vagas e a cobertura em creches para crianças do Bolsa Família ou beneficiárias
do BPC. No entanto, ao invés de punir o município com a redução da
transferência, incentiva-o a receber mais recursos da União (até 75% do
Fundeb) caso cumpram as metas estabelecidas pelo Poder Executivo.
A MP cria um grande retrocesso ao permitir que o valor
transferido aos municípios seja igual a zero! Significa dizer que os municípios
podem, simplesmente, deixar de receber a suplementação.
Atualmente, o § 3o do art. 4º da Lei nº 12.722, de 2012, estabelece:
§ 3º o valor do apoio financeiro suplementar corresponderá a 50%
(cinquenta por cento) do valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de
junho de 2007, por matrícula.”

Ao dispor, no art. 4º-B, que os percentuais sejam “até” 25% ou
“até” 50%, a MP não só permite reduzir a transferência a zero como não define
qual será o órgão que estipulará os valores a serem transferidos a cada
município, nem quais serão os critérios usados para a fixação desses valores,
dentro dessas margens percentuais permitidas.
Reduzir os valores estabelecidos para transferência prejudicará os
Municípios que, embora não tenham alcançado as metas, estão se esforçando
nesse sentido. Não se pode perder de vista que a construção de uma creche pode
levar anos, em face de todo o percurso orçamentário que vai do planejamento
até a execução dos recursos, passando por procedimentos licitatórios e a
realização das obras. Deve-se observar, ainda, que as metas serão estabelecidas
discricionariamente pelo Poder Executivo, nos termos do § 2º do art. 4º-B da
Lei nº 12.722, de 2012.
Reduzir as transferências prejudicará, sobretudo, as crianças em
situação de maior vulnerabilidade social, sejam elas as pertencentes a famílias
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beneficiárias do Bolsa Família, sejam as beneficiárias do Benefício de
Prestação Continuada.
Permitir a redução dos repasses também tornará mais difícil
realizar a estratégia definida no PNE, de reduzir a valor “inferior a 10% a
diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até
3 anos, oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do
quinto de renda familiar per capita mais baixo” (Estratégia 1.3 da Meta 1 do
PNE). Essa estratégia, inclusive, foi reproduzida na Exposição de Motivos que
acompanha a Medida Provisória para justificar as inovações legislativas, mas
será dificultada pelo próprio conteúdo da MP.
Considerando a relevância da medida, contamos com o apoio dos
nobres Pares para a aprovação da emenda.

Sala das Sessões,
Senador ANTONIO CARLOS VALADARES
Líder do PSB
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5.( )Substitutivo global

Suprima-se a expressão “até” do inciso II do artigo 4º-B da Lei no 12.722, de 3
de outubro de 2012, alterado pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 729/2016,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.4º-B ....................................................................................................
................................................................................................................
II Cinquenta por cento de valor por matrícula de criança de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o Município
tenha cumprido a meta anual estabelecida na forma do § 2º.
JUSTIFICATIVA
Uma vez atingida a meta anual estabelecida em lei, é mais que justo e
como forma, também, de incentivo ao cumprimento das metas e buscando
cumprir a Lei 13.005, de 2014, que estabelece o Plano Nacional de Educação
no período de dez anos (2014-2024), especificamente no atendimento em
creches de crianças de 0 a 48 meses é que se faz necessária a apresentação
desta emenda. É o mínimo para dar qualidade e ampliar a oferta da educação
infantil em creches.
Neste sentido e buscando garantir um mínimo possível de apoio financeiro
para a implementação de creches no Distrito Federal e nos Municípios
brasileiros é que se faz necessária a aprovação desta emenda.

Deputada Carmen Zanotto
PPS/SC
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Câmara dos Deputados

PROPOSTA DE EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N° 729 DE 2016.
Altera a Lei n.º 12.722, de 3 de outubro de
2012, que dispõe sobre o apoio financeiro da
União aos Municípios e ao Distrito Federal
para ampliação da oferta da educação infantil.

EMENDA ADITIVA Nº
DE 2016
(Do Sr. Deputado Odelmo Leão)
Acrescente-se à Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016, onde couber,
o seguinte artigo:
Art. . Dá-se a seguinte nova redação ao § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de
20 de junho de 2007:
“Art. 8°..............................................
§ 3º Será admitido, até a universalização da pré-escola prevista na Lei
nº 13.005, de 25 de junho de 2014, o cômputo das matrículas das préescolas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público e que atendam a crianças de 4 (quatro)
a 5 (cinco) anos, observadas as condições previstas nos incisos I a V do §
2o, efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP. (NR) “
JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 11.494 (Lei do FUNDEB) estabeleceu inicialmente o prazo de
quatro anos para que fossem computadas, entre as matrículas que seriam consideradas
para efeito de captação dos recursos do FUNDEB, as referentes a pré-escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o
poder público. Este prazo exauriu-se em junho de 2011, sendo prorrogado pela Medida
Provisória nº 562/12. Finalmente, nos termos da Lei nº 12.837/13 o prazo foi estendido
até 31 de dezembro de 2016.
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Com isso, as instituições começaram a atuar de forma a suprir a lacuna
do poder público, garantindo o direito à educação das crianças de quatro e cinco anos.
Programas com o objetivo de aumentar a rede pública, como o ProInfância, esbarram em dificuldade de capacidade dos municípios de promoverem a
manutenção dos estabelecimentos.
Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 59, de 2009 tornou obrigatória a
educação básica para a faixa de 04 a 17 anos, até 2016.
Todavia, ao analisarmos a situação, é possível verificar que na faixa
etária da pré-escola (4 e 5 anos), 87,9 % das crianças estão matriculadas, e conforme
destacado no portal Observatório do PNE (http://www.observatoriodopne.org.br) “os
12% restantes significam quase 700 mil crianças e que as desigualdades regionais são
marcantes”.
Assim, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), das 4.860.481 matrículas, 1.217.250, ou seja, 25%
- são em instituições privadas.
Ora, para manter a oferta para 25% das crianças atualmente atendidas e
estendê-la, há necessidade do envolvimento das instituições privadas que correspondam
aos requisitos da Lei do Fundeb.
Embora desnecessário, ante o comando constitucional, o Plano Nacional
de Educação-PNE, aprovado pela Lei nº 13.005/14 repete a meta – universalizar a
educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos.
Assim, para atender a Constituição Federal e, também, para cumprir o
PNE, é necessário manter o mecanismo do Fundeb para as matrículas das pré-escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o
poder público e que atendam às condições da própria Lei do Fundeb.
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Contamos, assim, com o apoio dos nobres pares para esta
importante iniciativa.
Sala das Sessões, em

de junho de 2016.

DEPUTADO FEDERAL
ODELMO LEÃO
PP/MG
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alínea

O artigo 1º da Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016, passa a vigorar
acrescido com o seguinte §7º, do art. 4ª da Lei n.º 12.722, de 03 de outubro de 2012.
“Art. 1º ....................................................................................................................
“ Art. 4º .....................................................................................................
....................................................................................................................................
...............................................................................................................
§ 7º No caso de aluno com deficiência, o valor do apoio financeiro
suplementar corresponderá a cinquenta por cento do valor anual por aluno definido
nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei n.º 11.494, de 20 de junho de
2007, por matrícula, atendidos os critérios de elegibilidade definidos em regulamento.”
JUSTIFICAÇÃO
A inclusão social das pessoas com deficiência é essencial para a valorização da sua
dignidade e para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse
sentido, a presente emenda visa garantir o apoio financeiro suplementar ao aluno com
deficiência.

PARLAMENTAR
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 31 DE MAIO DE 2016
Altera a Lei nº 12.722, de 3 de outubro
de 2012, que dispõe sobre o apoio financeiro
da União aos Municípios e ao Distrito Federal
para ampliação da oferta da educação infantil.

EMENDA ADITIVA
(Dos Srs. Eduardo Barbosa e Otávio Leite)

A Medida Provisória n° 729, de 2016, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 1º A Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º ..........................................................................................
...............................................................................................................................
I – sejam de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família,
na forma estabelecida pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004;
II – sejam beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada
- BPC, na forma estabelecida pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
desde que não se enquadrem na hipótese do inciso I; e
III – sejam pessoas com deficiência, independentemente de se
enquadrarem nas hipóteses dos incisos I e II”.

JUSTIFICAÇÃO
De acordo com a Lei 9.394, de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional (LDB), a educação especial deve ter
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. Assim,
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ações que levem à ampliação do acesso de pessoas com deficiência à creche,
independentemente do corte de renda familiar, são indispensáveis para a
inclusão social e educacional dessas pessoas.
Como a assistência social é a política pública responsável por
promover a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência, na
perspectiva da sua inclusão na vida familiar e comunitária, não há como não
contemplar essas pessoas nessa importante ação de estímulo à majoração das
matrículas desse público vulnerável nas creches.
Pelo exposto, pedimos a aprovação da presente Emenda.
Sala da Comissão, em 7 de junho de 2016

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG

Deputado OTÁVIO LEITE
PSDB/RJ
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 31 DE MAIO DE 2016
Altera a Lei nº 12.722, de 3 de outubro
de 2012, que dispõe sobre o apoio financeiro
da União aos Municípios e ao Distrito Federal
para ampliação da oferta da educação infantil.

EMENDA ADITIVA
(Dos Srs. Eduardo Barbosa e Otávio Leite)

Acrescente-se à Medida Provisória n° 729, de 2016, o seguinte artigo:
Art. O § 3° do art. 8° da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8 .......................................................................................................
....................................................................................................................
§ 3 Será admitido, até 31 de dezembro de 2020, o cômputo das
matrículas das pré-escolas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem
fins lucrativos, conveniadas com o poder público e que atendam a crianças de
4 (quatro) a 5 (cinco) anos, observadas as condições previstas nos incisos I a V
do § 2o, efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.

JUSTIFICAÇÃO
Desde 2009, através da Emenda Constitucional n° 59, tornou-se
obrigatória a educação básica a partir dos quatro anos de idade, cuja oferta
deve ser gratuita e o não oferecimento pelo poder público importa
responsabilidade da autoridade competente. É obrigação dos pais matricular
seus filhos e dos Municípios ofertar vagas suficientes para o atendimento da
demanda, e o ingresso das crianças de 4 e 5 anos deve acontecer até este ano
de 2016.
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Por sua vez, o Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei n°
13.005, de 25 de junho de 2014, estabelece na Meta 1 a universalização da
educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos, até 2016, de
forma a atender a Constituição Federal.
Em 2014, quando o PNE foi sancionado, 88% das crianças de 4 e 5
anos já estavam matriculadas. Portanto, universalizar a pré-escola até 2016
não se mostrava uma meta de difícil alcance. No entanto, embora o número
possa parecer pequeno em termos percentuais, em termos absolutos trata-se
de alcançar cerca de 700 mil crianças.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), das 4.860.481 matrículas, 1.217.250
(25%) são em instituições privadas. Somando a estas as 700 mil crianças de 4
e 5 anos que se encontram fora da pré-escola (dados do site Observatório do
PNE), a rede pública precisa ofertar cerca de 2 milhões de vagas para que a dê
conta de universalizar o atendimento, o que parece não irá se resolver até o
final de 2016.
Como a Lei n° 11.494, de 2007, que regulamenta o FUNDEB admite,
somente até 31 de dezembro de 2016, o cômputo das matrículas das préescolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público e que atendam crianças de quatro a cinco
anos, entendemos que se justifica a alteração da lei do FUNDEB para permitir
o cômputo de tais matrículas até 31 de dezembro de 2020, com vistas a
assegurar o atendimento até que a rede pública cumpra integralmente a meta
de universalizar o atendimento a todas as crianças dessa faixa etária.
Sala da Comissão, em 7 de junho de 2016

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG

Deputado OTÁVIO LEITE
PSDB/RJ
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Alínea

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 2016, a seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Municípios e ao Distrito Federal,
desde que cumpridos os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta Lei, com a finalidade de prestar
apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil para o
atendimento em creches de crianças de zero a quarenta e oito meses cadastradas no Censo Escolar da
Educação Básica e que:
I - sejam de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, na forma estabelecida pela Lei nº 10.836,
de 9 de janeiro de 2004; e
II - sejam beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada - BPC, na forma estabelecida pela Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, desde que não se enquadrem na hipótese do inciso I.
§ 1º A transferência de recursos de que trata o caput será realizada com base na quantidade de
matrículas de crianças de zero a quarenta e oito meses, cadastradas pelos Municípios e pelo Distrito
Federal no Censo Escolar da Educação Básica, desde que tenham sido atendidos de forma não
cumulativa os requisitos dos incisos I e II do caput.
..............................................................................................
§ 3º O valor referente à transferência de recursos de que trata o caput será definido em ato do Ministro
de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário.
..............................................................................................
§ 5º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Município ter, no momento do repasse do apoio
financeiro suplementar de que trata o caput, saldo em conta de recursos repassados anteriormente, esse
montante, a ser verificado no último dia do mês anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser
repassado como apoio financeiro suplementar do exercício corrente.
§ 6º Serão desconsiderados do desconto previsto no § 5º os recursos referentes ao apoio financeiro
suplementar de que trata o caput transferidos nos últimos vinte e quatro meses.
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Art. 4º-A. Farão jus ao apoio financeiro suplementar o Distrito Federal e os Municípios que:
I - tenham ampliado o número de matrículas em creches das crianças de que tratam os incisos I e II do
caput do art. 4º; ou
II - tenham ampliado a cobertura de crianças beneficiárias do BPC e de crianças de famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família em creches, calculada como o total de matrículas de crianças
de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º sobre o número de crianças de zero a quarenta e oito
meses cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família e o número de crianças
beneficiárias do BPC, de maneira não cumulativa.
Parágrafo único. A ampliação do número de matrículas ou da cobertura a que se referem os incisos I e
II do caput será aferida a partir da comparação do número de matrículas e da cobertura das edições do
Censo Escolar da Educação Básica dos dois anos anteriores ao do exercício em que ocorrerá a
transferência do apoio financeiro suplementar de que trata o caput, na forma a ser disciplinada em ato
do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário.
Art. 4º-B. O apoio financeiro suplementar de que trata o art. 4º terá por base o valor anual mínimo por
aluno definido nacionalmente para a educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de
2007, e corresponderá, no mínimo, a:
I – vinte e cinco por cento desse valor por matrícula de criança de que tratam os incisos I e II do caput
do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o Município não tenha cumprido a meta anual estabelecida na
forma do § 2º; ou
II –cinquenta por cento desse valor por matrícula de criança de que tratam os incisos I e II do caput do
art. 4º, caso o Distrito Federal ou o Município tenha cumprido a meta anual estabelecida na forma do §
2º.
§ 1º O Distrito Federal ou o Município que não tenha cumprido, de maneira não cumulativa, o previsto
nos incisos I e II do caput do art. 4º-A, mas já tenha atingido a meta estabelecida no art. § 2º, fará jus ao
apoio financeiro suplementar de, no mínimo, cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para a educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 2007.
§ 2º Ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário estabelecerá meta anual
correspondente ao número de crianças de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º que o Distrito
Federal ou o Município deverá matricular a cada ano na educação infantil, em creches, de forma a
atingir, até o ano de 2024, pelo menos cinquenta por cento de atendimento em creches do total dessas
crianças.” (NR)
“Art. 12-A. Excepcionalmente, nos exercícios de 2016 e de 2017, farão jus ao apoio financeiro
suplementar de, no mínimo, cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 2007, por matrícula, o Distrito
Federal e os Municípios que:
I - tenham ampliado o número de matrículas em creches de crianças de que tratam os incisos I e II do
caput do art. 4º cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica; ou
II - tenham cobertura de crianças de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º em creches igual ou
maior a trinta e cinco por cento aos dados da edição do Censo Escolar da Educação Básica do ano
anterior ao exercício em que ocorrerá a transferência do apoio financeiro suplementar.
§ 1º A ampliação do número de matrículas ou da cobertura a que se referem os incisos I e II do caput
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do art. 12-A será aferida na forma estabelecida pelo art. 4º-A.
§ 2º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Município ter, no momento do repasse do apoio
financeiro suplementar de que trata o caput, saldo em conta de recursos repassados anteriormente, esse
montante, a ser verificado no último dia do mês anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser
repassado como apoio financeiro suplementar do exercício corrente.
§ 3º Serão desconsiderados do desconto previsto no § 2º os recursos referentes ao apoio financeiro
suplementar de que trata o caput transferidos nos últimos vinte e quatro meses.
....................................................................................” (NR)
JUSTIFICATIVA

A Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016, altera a Lei nº 12.722, de 3 de
outubro de 2012, que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal
para ampliação da oferta da educação infantil. De acordo com a Lei nº 12.722/2012, o valor do apoio
financeiro suplementar corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para educação infantil, que será destinado ao atendimento em creches de 0 a
48 meses cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica cujas famílias sejam beneficiárias do
Programa bolsa Família.
Na exposição de motivos da Medida Provisória, afirma-se que “o projeto de Medida
Provisória ora apresentado estabelece nova sistemática de execução do programa, com a introdução
de critérios de elegibilidade a serem aferidos, novos valores e formas de repasse do apoio financeiro,
considerando aspectos relevantes como o aumento da quantidade de matrículas de crianças de
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada – BPC em
creches no município, a cobertura do atendimento desse público e o saldo remanescente dos recursos
transferidos pela ação em anos anteriores, além da adoção de metas para cada ente, de modo a
cumprir o estabelecido no Plano Nacional de Educação – PNE”.
Desse modo, a MP nº 729/2016 institui novos critérios de elegibilidade para o recebimento
do apoio financeiro, bem como propõe a redução para até 50% do valor anual mínimo por aluno
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definido nacionalmente para educação infantil. Ou seja, a MP nº 729/2016 restringe o acesso para o
recebimento do apoio financeiro e reduz o valor a ser repassado para Municípios e Distrito Federal.
No entanto, a adoção de novos critérios afeta negativamente a situação financeira dos
Munícipios e compromete a Meta 1 do Plano Nacional de Educação, que determina a ampliação da
oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos
até o final da vigência do plano.
Ademais, a Medida Provisória não observa os entraves burocráticos que os munícipios
enfrentam com a finalidade de ampliar o número de matrículas e a cobertura para crianças em creches
de zero a quarenta e oito meses. Cabe ressaltar que a construção de uma creche pode levar até três
anos, considerando o processo licitatório, execução e conclusão das obras.
Nesse sentido, propomos o repasse, no mínimo, de 50% do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para educação infantil. Além disso, propomos que o desconto previsto no §6º
do art. 4 e §3º do art.12-A não considere eventual saldo em conta corrente referente aos repasses
havidos nos últimos 24 meses.
Assim, a presente emenda tem como objetivo garantir recursos que incentivem,
efetivamente, a ampliação do número de matrículas de crianças de famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada-BPC, de forma a reduzir a desigualdade no
acesso a creche e o cumprimento das metas do PNE.

PARLAMENTAR
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 729, de 2016)

Dê-se a seguinte redação para a Lei nº 12.722, de 3 de outubro
de 2012, nos termos do art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 31 de maio
de 2016:
“Art. 4º .....................................................................................
...................................................................................................
Art. 4º-A...................................................................................
...................................................................................................
Art. 4º-B .................................................................................
I - vinte e cinco por cento desse valor por matrícula de
criança de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o
Distrito Federal ou o Município não tenha cumprido a meta anual
estabelecida na forma do § 2º; ou
II - cinquenta por cento desse valor por matrícula de criança
de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito
Federal ou o Município tenha cumprido a meta anual estabelecida
na forma do § 2º.
§ 1º O Distrito Federal ou o Município que não tenha
cumprido, de maneira não cumulativa, o previsto nos incisos I e II
do caput do art. 4º-A, mas já tenha atingido a meta estabelecida no
§ 2º deste artigo, fará jus ao apoio financeiro suplementar de
cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente para a educação infantil, nos termos da Lei
nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
..................................................................................................
Art. 12-A Excepcionalmente, nos exercícios de 2016 e de
2017, farão jus ao apoio financeiro suplementar de cinquenta por
cento do valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente
para educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho
de 2007, por matrícula, o Distrito Federal e os Municípios, desde
que:
.......................................................................................” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória (MPV) n° 729, de 31 de maio de 2016,
altera a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, que dispõe sobre o apoio
financeiro da União aos municípios e ao Distrito Federal para ampliação da
oferta da educação infantil.
Um dos grandes méritos da MPV é alterar a Lei nº 12.722, de
2012, para incluir as crianças de até quatro anos que recebem benefício de
prestação continuada (BPC), nos termos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, na ação de apoio financeiro suplementar da União aos municípios
e ao Distrito Federal para manutenção e desenvolvimento da educação
infantil no atendimento em creches.
Ademais, a MPV introduz critérios de elegibilidade para o
recebimento do apoio financeiro, nova sistemática de cálculo dos valores a
serem repassados, e o estabelecimento de metas a serem perseguidas pelos
entes. Segundo a MPV, o valor referente à transferência de recursos será
definido em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e
Agrário, e não corresponderá necessariamente a cinquenta por cento do
valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para a educação
infantil no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), como previa a redação original do dispositivo.
A Medida Provisória estabelece que o Distrito Federal e os
municípios farão jus ao apoio financeiro suplementar se tiverem ampliado
quer o número de matrículas em creches de crianças beneficiárias do BPC e
de crianças cuja família seja beneficiária do Programa Bolsa Família, quer
a cobertura dessas crianças em creches. A propósito, a MPV dispõe que o
apoio financeiro suplementar terá por base o valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para a educação infantil no âmbito do Fundeb e
corresponderá a até 50% ou a até 25% desse valor por matrícula de
criança beneficiária do BPC ou cuja família seja beneficiária do Programa
Bolsa Família, a depender se o Distrito Federal ou o município tenha
cumprido, ou não, meta anual estabelecida por ato do Ministro de Estado
do Desenvolvimento Social e Agrário.
Observa-se, pois, que a MPV vinculou o repasse do apoio
suplementar ao aumento do número de matrículas ou da cobertura nos
municípios ou no Distrito Federal e atrelou o valor do repasse ao
cumprimento ou não de metas estabelecidas em ato do Ministro de Estado
do Desenvolvimento Social e Agrário. Se bem essas medidas buscam punir
as prefeituras de forma de estimulá-las a oferecer o serviço de creche para
mais crianças, é preciso assegurar que os entes federados recebam 50% ou
pe2016-04779
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25% do valor definido no âmbito do Fundeb e não até esses percentuais, o
que poderia significar de 0% a 25% ou de 0% a 50%.
Assim, oferecemos emenda à MPV nº 729, de 2016,
suprimindo o até dos arts. 4º-B e 12-A, de modo que os percentuais
definidores do repasse sejam fixos, para que não haja espaço para
discricionariedade quanto ao valor a que terá direito cada ente federado.
Com essa emenda, buscamos contribuir para que seja cumprida a Meta 1 do
Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014, que prevê, até 2024, o atendimento em creches de, no
mínimo, cinquenta por cento das crianças de até 3 anos.
Assim, o repasse dos recursos e os percentuais ficam
vinculados ao cumprimento de metas pelos municípios e Distrito Federal, o
que induzirá “mais fortemente todos os municípios que recebem os
recursos adicionais a ampliarem o número de matrículas de crianças do
Bolsa Família”, conforme justificação da Medida Provisória nº 729, de
2016, mas não ficam abertos para que se possa decidir sobre repassar ou
não valores em caso de cumprimento das metas.

Sala da Comissão,
Senador PAULO BAUER
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 2016
Altera a Lei nº 12.722, de 3 de outubro
de 2012, que dispõe sobre o apoio financeiro
da União aos Municípios e ao Distrito Federal
para ampliação da oferta da educação
infantil.

EMENDA Nº
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art.

O art. 13 da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012,

passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 13. Os recursos financeiros correspondentes ao apoio
financeiro de que tratam os arts. 2º e 4º desta Lei correrão à conta de
dotação consignada no orçamento do FNDE, observados os limites de
movimentação, de empenho e de pagamento da programação
orçamentária e financeira anual." (NR)

JUSTICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo preservar as fontes de
recursos dos programas de assistência social do governo. Por mais meritório que
possa ser a ampliação dos recursos para a ampliação da oferta de educação
infantil, este é um gasto que deve compor o orçamento da educação e não o da
assistência social.
Não é demais lembrar que a assistência social, ao contrário da
educação, não tem vinculação específica de receitas nos termos da Constituição.
Assim, a presente emenda objetiva manter a viabilidade de importantes
programas sociais, como o Bolsa Família, os programas de atenção à pessoa
idosa, à família e às pessoas com deficiência, além dos programas de combate
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à exploração sexual de crianças e adolescentes e de erradicação do trabalho
infantil.
Certa da importância desta iniciativa, contamos com o apoio dos
nobres Pares.

Sala da Comissão, em

de

Deputada Angela Albino
PCdoB/SC

de 2016.
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EMENDA Nº

-CM

(à MPV nº 729, de 2016)

Dê-se a seguinte redação ao art. 12-A da Lei nº 12.722, de 3 de
outubro de 2012, nos termos do art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 31 de
maio de 2016:
“Art. 12-A. ...............................................................................
...................................................................................................
III – tenham população de até vinte mil habitantes, segundo dados
atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
atendam crianças em estabelecimentos de educação infantil e tenham
assinado, junto ao Ministério da Educação, termo de compromisso em
relação ao cumprimento da Meta 1 da Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014.
...................................................................................................
........................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A emenda que apresentamos visa a possibilitar que os municípios
brasileiros com até 20 mil habitantes possam cumprir a Meta 1 do Plano
Nacional de Educação, instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.
Tais municípios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), constituem cerca de 69% do total de municípios do País.
Essa Meta prevê para este ano a universalização da educação
infantil na pré-escola, para as crianças de 4 a 5 anos de idade e, até 2024, a
ampliação da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no
mínimo, 50% das crianças de até 3 anos de idade. Para a pequena
municipalidade, que muitas vezes sobrevive apenas com o Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), trata-se de tarefa quase impossível, pois
há ainda muitas crianças para serem incluídas e escassez estrutural de recursos.
A proposta é, portanto, estender a esses municípios valores
adicionais, durante dois exercícios, a fim de que tornem realidade a
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infraestrutura necessária para atender de forma condigna as crianças,
independentemente de serem poucas ou muitas.
Achamos importante que tal questão seja inserida na MPV nº 729,
de 2016, pois, muitas vezes, no afã de prover as necessidades mais básicas dos
alunos, a partir dos valores por matrícula, os municípios pequenos não
conseguem dar esses passos mais largos e investir na infraestrutura, na
formação de profissionais e na criação de espaços pedagógicos adequados que,
ainda que não sejam condição suficiente para a educação de qualidade, nem por
isso deixam de ser necessárias.

Sala da Comissão,
Senador CIDINHO SANTOS

is2016-04853’
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 2016.
(Do Poder Executivo)

Altera a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de
2012, que dispõe sobre o apoio financeiro da
União aos Municípios e ao Distrito Federal
para ampliação da oferta da educação infantil.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória nº 729, de 2016, o
seguinte artigo:

“Art. A Lei nº 13.005, de 2014, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 13-A:

“Art. 13-A Caberá ao Congresso Nacional a aprovação da
base nacional comum dos currículos mediante proposta do
Poder Executivo." (NR)

1
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JUSTIFICAÇÃO

Conforme preconizado pelo Plano Nacional de Educação, a base
nacional comum curricular para o ensino básico deverá estar concluída até
junho de 2016. A base curricular determinará os conhecimentos e
habilidades a serem aprendidos pelos estudantes brasileiros ao longo de
toda a educação básica.
A base nacional comum curricular não deveria ser aprovada
apenas pelo MEC e pelo CNE, tendo em vista a sua importância para o
futuro da educação no Brasil e a sua repercussão no pacto federativo. Afinal,
trata-se de norma a ser cumprida pelas redes estaduais e municipais de
ensino, incluindo a rede privada.
Assim sendo, é indispensável que o Congresso Nacional possa
apreciar a base nacional comum curricular de modo a aprovar ou desaprovar
o documento em última instância.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para
a aprovação da emenda aditiva.
Sala da Comissão, 1º de junho de 2016.

Deputado Nilton Capixaba
PTB/RO
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Emenda à Medida Provisória nº. 729, de 31 de maio de 2016.
(Da senhora Deputada Federal Laura Carneiro)

A Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016 passa a vigorar com as seguintes
alterações:

Art. 1º. A Lei nº. 12.722, de 3 de outubro de 2012, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 4º São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Municípios,
Distrito Federal, Colégio Pedro II, Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES,
Instituto Benjamin Constant - IBC desde que cumpridos os critérios de elegibilidade
estabelecidos nesta Lei, com a finalidade de prestar apoio financeiro suplementar à
manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil para o atendimento em
creches de crianças de zero a quarenta e oito meses cadastradas no Censo Escolar da
Educação Básica e que:
I – .....
II - .....
§ 1º A transferência de recursos de que trata o caput será realizada com base na
quantidade de matrículas de crianças de zero a quarenta e oito meses, cadastradas
pelos Municípios, Distrito Federal, Colégio Pedro II, Instituto Nacional de Educação de
Surdos – INES, Instituto Benjamin Constant - IBC no Censo Escolar da Educação Básica,
desde que tenham sido atendidos de forma não cumulativa os requisitos dos incisos I e
II do caput.
Art. 4º-A. Farão jus ao apoio financeiro suplementar o Distrito Federal, os Municípios,
o Colégio Pedro II, o Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, o Instituto
Benjamin Constant - IBC que:
Art. 4º-B. O apoio financeiro suplementar de que trata o art. 4º terá por base o valor
anual mínimo por aluno definido nacionalmente para a educação infantil, nos
termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e corresponderá a:
I - até vinte e cinco por cento desse valor por matrícula de criança de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o Município, o Colégio
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Pedro II, o Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, o Instituto Benjamin
Constant - IBC não tenham cumprido a meta anual estabelecida na forma do § 2º; ou
II - até cinquenta por cento desse valor por matrícula de criança de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o Município tenha cumprido
a meta anual estabelecida na forma do § 2º.
§ 1º O Distrito Federal ou o Município, o Colégio Pedro II, o Instituto Nacional de
Educação de Surdos – INES, o Instituto Benjamin Constant - IBC que não tenha
cumprido, de maneira não cumulativa, o previsto nos incisos I e II do caput do art. 4ºA, mas já tenha atingido a meta estabelecida no art. § 2º, fará jus ao apoio financeiro
suplementar de até cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente para a educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 2007.
§ 2º Ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário estabelecerá meta
anual correspondente ao número de crianças de que tratam os incisos I e II do caput
do art. 4º que o Distrito Federal ou o Município, o Colégio Pedro II, o Instituto
Nacional de Educação de Surdos– INES, o Instituto Benjamin Constant - IBC deverá
matricular a cada ano na educação infantil, em creches, de forma a atingir, até o ano
de 2024, pelo menos cinquenta por cento de atendimento em creches do total dessas
crianças.” (NR)
“Art. 12-A. Excepcionalmente, nos exercícios de 2016 e de 2017, farão jus ao apoio
financeiro suplementar de até cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 2007,
por matrícula, o Distrito Federal e os Municípios, o Colégio Pedro II, o Instituto
Nacional de Educação de Surdos– INES, o Instituto Benjamin Constant - IBC que:
I–
II –
§ 1º
§ 2º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Município, o Colégio Pedro II, o Instituto
Nacional de Educação de Surdos– INES, o Instituto Benjamin Constant - IBC ter, no
momento do repasse do apoio financeiro suplementar de que trata o caput, saldo em
conta de recursos repassados anteriormente, esse montante, a ser verificado no
último dia do mês anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser repassado
como apoio financeiro suplementar do exercício corrente.
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Fundado em 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II é uma das mais
tradicionais instituições públicas de ensino básico do Brasil. Ao longo de sua
história, foi responsável pela formação de alunos que se destacaram por suas
carreiras profissionais e influência na sociedade. Seu quadro de egressos
possui presidentes da República, músicos, compositores, poetas, médicos,
juristas, professores, historiadores, jornalistas, dentre outros.
Em seus quase 180 anos, o Colégio passou por períodos de expansão e
modernização sem deixar de lado as características que o tornaram referência
no cenário educacional brasileiro. Equiparado aos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, com a sanção da lei 12.677/12, o Colégio
Pedro II conta com 14 campi, sendo 12 no município do Rio de Janeiro, um em
Niterói e um em Duque de Caxias, e uma unidade de educação infantil.
Com quase 13 mil alunos, o Colégio Pedro II oferece turmas desde a Educação
Infantil até o Ensino Médio Regular e Integrado, além da Educação de Jovens e
Adultos (Proeja).
O Colégio Pedro II já tem a sua Unidade de Educação Infantil com as aulas iniciadas em
26 de março de 2012, com um total de dez turmas formadas por crianças de 4 e 5
anos, divididas em dois turnos (manhã e tarde). Atualmente, há 168 crianças
distribuídas em 12 turmas, do Grupamento I (crianças com 3 anos), do Grupamento II
(crianças com 4 anos) e do Grupamento III (crianças com 5 anos), divididas em dois
turnos.
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O Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES
O INES atende em torno de 600 alunos, da Educação Infantil até o Ensino
Médio. A arte e o esporte completam o atendimento diferenciado do INES aos
seus alunos. O ensino profissionalizante e os estágios remunerados ajudam a
inserir o surdo no mercado de trabalho. O Instituto também apóia o ensino e a
pesquisa de novas metodologias para serem aplicadas no ensino da pessoa
surda e ainda atende a comunidade e os alunos nas áreas de fonoaudiologia,
psicologia e assistência social.
O atual Instituto Nacional de Educação de Surdos foi criado em meados do
século XIX por iniciativa do surdo francês E. Huet, tendo como primeira
denominação Collégio Nacional para Surdos-Mudos, de ambos os sexos.
Em junho de 1855, E. Huet apresentou ao Imperador D. Pedro II um relatório
cujo conteúdo revelava a intenção de fundar uma escola para surdos no Brasil.
Neste documento, também informou sobre a sua experiência anterior como
diretor de uma instituição para surdos na França: o Instituto dos Surdos-Mudos
de Bourges.
Era comum que surdos formados pelos institutos especializados europeus
fossem contratados a fim de ajudar a fundar estabelecimentos para a educação
de seus semelhantes. Em 1815, por exemplo, o norte-americano Thomas
Hopkins Gallaudet (1781-1851) realizou estudos no Instituto Nacional dos
Surdos de Paris. Ao concluí-los, convidou o ex-aluno Laurent Clérc, surdo, que
já atuava como professor, para fundar o que seria a primeira escola para
surdos na América. A proposta de Huet correspondia a essa tendência. O
governo imperial apoiou a iniciativa de Huet e destacou o Marquês de Abrantes
para acompanhar de perto o processo de criação da primeira escola para
surdos no Brasil.
O novo estabelecimento começou a funcionar em 1º de janeiro de 1856,
mesma data em que foi publicada a proposta de ensino apresentada por Huet.
Essa proposta continha as disciplinas de Língua Portuguesa, Aritmética,
Geografia, História do Brasil, Escrituração Mercantil, Linguagem Articulada,
Doutrina Cristã e Leitura sobre os Lábios.
No seu percurso de quase dois séculos, o Instituto respondeu por outras
denominações, sendo que a mudança mais significativa deu-se no ano de
1957, que foi a substituição da palavra “Mudo” pela palavra “Educação”. Essa
mudança refletia o ideário de modernização da década de 1950, no Brasil, no
qual o Instituto, e suas discussões sobre educação de surdos, também estava
inscrito.
Em razão de ser a única instituição de educação de surdos em território
brasileiro e mesmo em países vizinhos, por muito tempo o INES recebeu
alunos de todo o Brasil e do exterior, tornando-se referência para os assuntos
de educação, profissionalização e socialização de surdos.
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A língua de sinais praticada pelos surdos no Instituto – de forte influência
francesa, em função da nacionalidade de Huet – foi espalhada por todo Brasil
pelos alunos que regressavam aos seus Estados ao término do curso. Nas
décadas iniciais do século XX, o Instituto oferecia, além da instrução literária, o
ensino profissionalizante. A conclusão dos estudos estava condicionada à
aprendizagem de um ofício. Os alunos frequentavam, de acordo com suas
aptidões, oficinas de sapataria, alfaiataria, gráfica, marcenaria e artes plásticas.
As oficinas de bordado eram oferecidas às meninas que frequentavam a
instituição em regime de externato.
Na década de 1960, nos EUA, com apoio de pesquisas realizadas na área da
linguística, foi conferido status de língua à comunicação gestual entre surdos.
No Brasil, já no final dos anos 1980, os surdos lideraram o movimento de
oficialização da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Em 1993, um projeto de
Lei deu início a uma longa batalha de legalização e regulamentação em âmbito
federal, culminando com a criação da Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, que
reconhece a Língua Brasileira de Sinais, seguida pelo Decreto nº 5.626, de 22
de dezembro de 2005, que a regulamenta. Este Decreto contém nove capítulos
dispondo sobre os seguintes temas: a LIBRAS como disciplina curricular; o
ensino da língua portuguesa oferecida aos alunos surdos como segunda
língua; a formação de profissionais bilíngues; e também a regulamentação do
uso e difusão dessa língua em ambientes públicos e privados.
Vai se consolidando, portanto, a proposta de educação bilíngue. Nesse sentido,
alguns desafios vão sendo postos, como, por exemplo, promover o ensino
bilíngue para sujeitos surdos, que demandam ensino público de massa, no
Instituto Nacional de Educação de Surdos e nas escolas regulares brasileiras.
O INES tem como uma de suas atribuições regimentais subsidiar a formulação
da política nacional de Educação de Surdos, em conformidade com a Portaria
MEC nº 323, de 08 de abril de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 09
de abril de 2009, e com o Decreto nº 7.690, de 02 de março de 2012, publicado
no Diário Oficial da União de 06 de março de 2012.
Único em âmbito federal, o INES ocupa importante centralidade, promovendo
fóruns, publicações, seminários, pesquisas e assessorias em todo o território
nacional. Possui uma vasta produção de material pedagógico, fonoaudiológico
e de vídeos em língua de sinais, distribuídos para os sistemas de ensino.
Além de oferecer, no seu Colégio de Aplicação, Educação Precoce e Ensinos
Fundamental e Médio, o Instituto também forma profissionais surdos e ouvintes
no Curso Bilíngue de Pedagogia, experiência pioneira no Brasil e em toda
América Latina.
Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES
Telefones:
(21)
(21)
(21) 2285 7949
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7597
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Endereço:
Rua das Laranjeiras,
CEP 22240-003

232,

Laranjeiras.

Rio

de

Janeiro

–

RJ

O Instituto Benjamim Constant – IBC
O Instituto Benjamin Constant foi criado pelo Imperador D.Pedro II através do
Decreto Imperial n.º 1.428, de 12 de setembro de 1854, tendo sido inaugurado,
solenemente, no dia 17 de setembro do mesmo ano, na presença do
Imperador, da Imperatriz e de todo o Ministério, com o nome de Imperial
Instituto dos Meninos Cegos. Este foi o primeiro passo concreto no Brasil para
garantir
ao
cego
o
direito
à
cidadania.
Estruturando-se de acordo com os objetivos a alcançar, o Imperial Instituto dos
Meninos Cegos foi pouco-a-pouco derrubando preconceitos e fez ver que a
educação das pessoas cegas não era utopia, bem como a profissionalização.
Com o aumento da demanda foi idealizado e construído o prédio atual, que
passou a ser utilizado a partir de 1890, após a 1ª etapa da construção. Em
1891, o instituto recebeu o nome que tem hoje: Instituto Benjamin Constant
(IBC),
em
homenagem
ao
seu
terceiro
diretor.
Fechado em 1937 para a conclusão da 2ª e última etapa do prédio, o IBC
reabriu em 1944. Em setembro de 1945 criou seu curso ginasial, que veio a ser
equiparado ao do Colégio Pedro II em junho de 1946. Foi proporcionado,
assim, o ingresso nas escolas secundárias e nas universidades.
Atualmente, o Instituto Benjamin Constant vê seus objetivos redirecionados e
redimensionados. É um Centro de Referência, a nível nacional, para questões
da deficiência visual. Possui uma escola, capacita profissionais da área da
deficiência visual, assessora escolas e instituições, realiza consultas
oftamológicas à população, reabilita, produz material especializado, impressos
em
Braille
e
publicações
científicas.
Toda a história centenária do IBC foi publicada no primeiro exemplar da
Revista Benjamin Constant, em um texto que apresenta os seguintes tópicos
históricos: antecedentes, fundação, primeiros diretores, nomes do instituto,
imprensa Braille e o instituto no século XX.
Instituto Benjamin Constant
Centro de Referência Nacional na Área da Deficiência Visual
Av. Pasteur, 350 / 368 - Urca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-240
Tel:
(021)
3478-4442
Fax:
(21)
3478-4444
E-mail: ibc@ibc.gov.br Site: www.ibc.gov.br
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Pelo exposto, não há como ignorar a importância da alteração que
proponho para se buscar um tratamento justo e isonômico ao Colégio Pedro II,
Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES e ao Instituto Benjamim
Constant – IBC, incluindo-os na utilização dos instrumentos objeto da Medida
Provisória nº 729/2016, motivos pelos quais conto com o apoio dos nobres
Pares para que esta iniciativa prospere com celeridade que o caso requer.
Sala das Sessões, 07 de junho de 2016.

Deputada Federal Laura Carneiro
(PMDB-RJ)
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MPV 729
00037

CÂMARA DOS DEPUTADOS
MEDIDA PROVISÓRIA nº 729, DE 2016
EMENDA SUPRESSIVA Nº

- CM

Suprima-se o artigo 1º da Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016.

JUSTIFICAÇÃO

A referida Medida Provisória (MPV) tem por objetivo alterar a Lei nº
12.722, de 3 de outubro de 2012, que dispõe sobre o apoio financeiro da União
aos Municípios e ao Distrito Federal para manutenção e desenvolvimento da
educação infantil visando ampliar o atendimento em creches de crianças de
zero a quarenta e oito meses, cadastradas no Censo Escolar da Educação
Básica, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família.
No entanto, ao estabelecer critérios de elegibilidade e reduzir o valor do
apoio financeiro suplementar para até 50% do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente do Fundeb para educação infantil, a MPV nº 705/2015
e a MPV nº 729/2016, que substitui a anterior, reduzem significativamente os
recursos repassados aos Municípios e prejudicam o atendimento de crianças
cujas famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Cabe ressaltar que os Municípios enfrentam dificuldades na tentativa de
ampliar a cobertura de crianças do Programa Bolsa Família em creches. A
construção de uma creche pode levar até 3 anos, tendo em vista a burocracia
para a conclusão das obras.
Por essas razões, somos pela rejeição integral da MP nº 729/2016 pelo
Congresso Nacional, por afetar os esforços de universalização do acesso à

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 9

educação infantil das crianças cujas famílias são beneficiárias do Bolsa
Família.

Deputado Hildo Rocha
PMDB/MA
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
MEDIDA PROVISÓRIA nº 729, DE 2016
EMENDA ADITIVA Nº

- CM

Acrescente-se à Medida Provisória n° 729, de 31 de maio de 2016, o
seguinte artigo:
Art. O § 3° do art. 8° da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8 .......................................................................................................
§ 3º Será admitido, até 31 de dezembro de 2020, o cômputo das
matrículas das pré-escolas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e que atendam a
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, observadas as condições
previstas nos incisos I a V do § 2º, efetivadas, conforme o censo escolar
mais atualizado, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.”
JUSTIFICAÇÃO
A Emenda Constitucional n° 59, de 2009, tornou-se, a partir deste ano
de 2016, obrigatória a educação básica dos quatro aos dezessete anos de
idade, cuja oferta deve ser gratuita e o não oferecimento pelo poder público
importa responsabilidade da autoridade competente.
Por sua vez, o Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei n°
13.005, de 25 de junho de 2014, estabelece na Meta 1 a universalização da
educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos, até 2016, de
forma a atender a Constituição Federal.
Em 2014, quando o PNE foi sancionado, 88% das crianças de 4 e 5
anos já estavam matriculadas. Portanto, universalizar a pré-escola até 2016
não se mostrava uma meta de difícil alcance.
No entanto, o país não deve ter atingido a meta de 100% na pré-escola
em 2016. É o que se pode deduzir do crescimento dessa taxa de atendimento
educacional nos últimos anos (cerca de 1,2% ao ano entre 2011 e 2014) e da
taxa de 89,1% em 2014. Segundo informações divulgadas pela imprensa, 600
mil crianças de 4 e 5 anos ainda estão fora da escola em 2016.
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Como a Lei n° 11.494, de 2007, que regulamenta o Fundeb admite,
somente até 31 de dezembro de 2016, o cômputo das matrículas das préescolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos,
conveniadas com o poder público e que atendam crianças de quatro a cinco
anos, entendemos que se justifica a alteração da Lei do Fundeb para permitir o
cômputo de tais matrículas até 31 de dezembro de 2020, com vistas a
assegurar o atendimento até que a rede pública cumpra integralmente a meta
de universalizar o atendimento a todas as crianças dessa faixa etária.

Deputado Hildo Rocha
PMDB/MA
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
MEDIDA PROVISÓRIA nº 729, DE 2016
EMENDA MODIFICATIVA Nº

- CM

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016, a
seguinte redação:
“Art. 4º São obrigatórias as transferências de recursos da União aos
Municípios e ao Distrito Federal com a finalidade de prestar apoio
financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da
educação infantil para o atendimento em creches de crianças de zero a
quarenta e oito meses cadastradas no Censo Escolar da Educação
Básica cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família,
nos termos da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004.
....................................................................................................................
§ 3º O valor do apoio financeiro suplementar corresponderá a 50%
(cinquenta por cento) do valor anual mínimo por aluno definido
nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de
20 de junho de 2007, por matrícula.
................................................................................................................. ”

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é manter a sistemática da Lei nº 12.722, de
2012, o que equivale, na prática, à rejeição da matéria.
A MPV nº 729/2016 apresenta problemas de mérito extremamente
graves, que fazem com que recomendemos a manutenção da redação original
da Lei nº 12.722, de 2012.
A principal consequência da MPV em apreço será a redução dos
recursos destinados a creches municipais e distritais. O que é mais grave, a
atual suplementação dada pela União é dirigida para matrículas de crianças
cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família. Trata-se, assim, de crianças
pobres ou miseráveis. Reduzir os recursos para a educação dessas crianças
implica reduzir ainda mais as já diminutas chances que elas terão de serem
adultos não pobres.
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Até a edição da MPV nº 705/2015, a qual a MPV nº 729/2016 veio
substituir, a transferência de recursos da União para os Municípios dependia
somente do número de crianças com até 48 meses matriculadas em creches e
cujas famílias sejam beneficiárias do Bolsa Família.
A suplementação da União correspondia a 50% do valor definido pelo
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Os critérios de elegibilidade previstos na MPV nº 705/2015 e definidos
no Decreto nº 8.619/2015, foram incorporados na MPV nº 729/2016. Em
consequência de tais critérios, vários Municípios simplesmente deixam de
receber a suplementação da União com essas MPVs.
Por essas razões, somos pela rejeição da MPV nº 729, de 2016.

Deputado Hildo Rocha
PMDB/MA
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00040

CÂMARA DOS DEPUTADOS
MEDIDA PROVISÓRIA nº 729, DE 2016
EMENDA MODIFICATIVA Nº

- CM

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 31 de maio de 2016, a
seguinte redação:

Art. 1º A Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4º São obrigatórias as transferências de recursos da União aos
Municípios e ao Distrito Federal com a finalidade de prestar apoio
financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da
educação infantil para o atendimento em creches de crianças de zero a
quarenta e oito meses cadastradas no Censo Escolar da Educação
Básica cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família,
nos termos da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004.
....................................................................................................................
§ 3º O valor do apoio financeiro suplementar corresponderá a, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei no
11.494, de 20 de junho de 2007, por matrícula. ”
...........................................................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem o objetivo de aumentar o apoio financeiro
suplementar da União aos Munícipios para, no mínimo, 50% do valor anual
mínimo por aluno definido nacionalmente para educação infantil.
Esse aumento de recursos será essencial para estimular a ampliação da
oferta e a manutenção dos serviços de educação infantil em estabelecimentos
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educacionais públicos ou em instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público.

Deputado Hildo Rocha
PMDB/MA
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MPV 729
00041
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
07/06/2016

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, de 2016
AUTOR
SÉRGIO VIDIGAL

1 ( ) SUPRESSIVA 2 ( ) SUBSTITUTIVA
SUBSTITUTIVO GLOBAL

PÁGINA

ARTIGO
1º

Nº
PRONTUÁRIO

TIPO

3 (X) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( )

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao §1º do art. 4º da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012,

modificada pelo art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 2016, a seguinte
redação:
“Art. 1º. .......................................................................................................
“Art. 4º. .......................................................................................................

§1º A transferência de recursos de que trata o caput será realizada com
base na quantidade de matrículas de crianças de zero a quarenta e oito
meses, cadastradas pelos Municípios e pelo Distrito Federal no Censo
Escolar da Educação Básica, desde que tenha sido atendido pelo
menos um dos requisitos dispostos nos incisos do caput deste
artigo.
....................................................................................................................”
(NR)

JUSTIFICATIVA
Apoiamos a inclusão dos beneficiários do BPC para o cômputo dos
recursos federais a serem repassados aos municípios e ao Distrito
Federal relativos para ampliação das matrículas em creche, sobretudo
em virtude do aumento de crianças nessa condição, devido às
complicações neurológicas decorrentes do Zika vírus. Contudo, não
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podemos concordar com a forma como a Medida Provisória em apreço
apresenta essa inclusão, vetando a cumulatividade desse benefício com
o Bolsa Família e, assim, excluindo mais do que incluindo, já que a maior
parte das crianças beneficiárias do BPC provem de famílias beneficiárias
do Bolsa Família. Nossa emenda pretende corrigir esse erro.

Deputado Sérgio Vidigal
PDT/ES
Brasília, 07 de junho de 2016.
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MPV 729
00042
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
07/06/2016

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, de 2016
AUTOR
SÉRGIO VIDIGAL

Nº
PRONTUÁRIO

TIPO

1 ( X ) SUPRESSIVA 2 ( ) SUBSTITUTIVA
SUBSTITUTIVO GLOBAL

PÁGINA

ARTIGO
1º

3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( )

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Suprima-se a expressão “de maneira não cumulativa” constante do inciso II
do art. 4º-A da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, modificado pelo art. 1º
da Medida Provisória nº 729, de 2016.

JUSTIFICATIVA
Apresentamos a presente emenda para manter coerência com emenda de
nossa autoria que retira do texto a vedação à cumulatividade do Bolsa Família
e do BPC para a consideração das matrículas a que corresponderão os valores
transferidos da União para o Distrito Federal e os Municípios a título de apoio à
ampliação das vagas em creche.

Deputado Sérgio Vidigal
PDT/ES
Brasília, 07 de junho de 2016.
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MPV 729
00043
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
07/06/2016

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, de 2016
AUTOR
SÉRGIO VIDIGAL

1 ( ) SUPRESSIVA 2 ( ) SUBSTITUTIVA
SUBSTITUTIVO GLOBAL

PÁGINA

ARTIGO
1º

Nº
PRONTUÁRIO

TIPO

3 (X) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( )

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao art. 4º-B da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, modificada
pelo art. 1º da Medida Provisória nº 729, de 2016, a seguinte redação:
“Art.
.........................................................................................................

1º.

“Art. 4º-B. ....................................................................................................
I – pelo menos vinte e cinco por cento desse valor por matrícula de
criança de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito
Federal ou o Município não tenha cumprido a meta anual estabelecida na
forma do §2º; ou
II - pelo menos cinquenta por cento desse valor por matrícula de criança
de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal
ou o Município tenha cumprido a meta anual estabelecida na forma do
§2º.
...................................................................................................................”
(NR)
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JUSTIFICATIVA
Sabendo das condições deficitárias dos Municípios brasileiros,
entendemos que o apoio financeiro da União é imprescindível ao
atingimento das metas do PNE, sobretudo a Meta 1. Dessa forma,
sugerimos que os percentuais constantes dos incisos do art. 4º-B da Lei
nº 12.722/2012 sejam aplicados como piso e não como teto para os
repasses federais.

Deputado Sérgio Vidigal
PDT/ES
Brasília, 07 de junho de 2016.
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MPV 729
00044

CAMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA ADITIVA Nº
(à MPV 729/2016)
A redação do projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 729/2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º A Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 4º São obrigatórias as transferências de recursos da União aos
Municípios e ao Distrito Federal, desde que cumpridos os critérios de
elegibilidade estabelecidos nesta Lei, com a finalidade de prestar apoio
financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação
infantil para o atendimento em creches de crianças de zero a quarenta e oito
meses cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica e que:
I - sejam de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, na
forma estabelecida pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; e
II - sejam beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada - BPC,
na forma estabelecida pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, desde
que não se enquadrem na hipótese do inciso I.
§ 1º A transferência de recursos de que trata o caput será realizada
com base na quantidade de matrículas de crianças de zero a quarenta e oito
meses, cadastradas pelos Municípios e pelo Distrito Federal no Censo
Escolar da Educação Básica, desde que tenham sido atendidos de forma não
cumulativa os requisitos dos incisos I e II do caput.
..............................................................................................
§ 3º O valor referente à transferência de recursos de que trata o
caput será definido em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social
e Agrário.
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2
..............................................................................................
§ 5º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Município ter, no
momento do repasse do apoio financeiro suplementar de que trata o caput,
saldo em conta de recursos repassados anteriormente, esse montante, a ser
verificado no último dia do mês anterior ao do repasse, será subtraído do
valor a ser repassado como apoio financeiro suplementar do exercício
corrente.
§ 6º

Serão desconsiderados do desconto previsto no § 5º os

recursos referentes ao apoio financeiro suplementar de que trata o caput
transferidos nos últimos doze meses.
Art. 4º-A.

Farão jus ao apoio financeiro suplementar o Distrito

Federal e os Municípios que:
I - tenham ampliado o número de matrículas em creches das
crianças de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º; ou
II - tenham ampliado a cobertura de crianças beneficiárias do BPC e
de crianças de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em creches,
calculada como o total de matrículas de crianças de que tratam os incisos I e
II do caput do art. 4º sobre o número de crianças de zero a quarenta e oito
meses cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família e o
número de crianças beneficiárias do BPC, de maneira não cumulativa.
Parágrafo único.

A ampliação do número de matrículas ou da

cobertura a que se referem os incisos I e II do caput será aferida a partir da
comparação do número de matrículas e da cobertura das edições do Censo
Escolar da Educação Básica dos dois anos anteriores ao do exercício em que
ocorrerá a transferência do apoio financeiro suplementar de que trata o caput,
na forma a ser disciplinada em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento
Social e Agrário.
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Art. 4º-B. O apoio financeiro suplementar de que trata o art. 4º terá
por base o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para a
educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e
corresponderá a:
I - até vinte e cinco por cento desse valor por matrícula de criança de
que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o
Município não tenha cumprido a meta anual estabelecida na forma do § 2º; ou
II - até cinquenta por cento desse valor por matrícula de criança de
que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o
Município tenha cumprido a meta anual estabelecida na forma do § 2º.
§ 1º O Distrito Federal ou o Município que não tenha cumprido, de
maneira não cumulativa, o previsto nos incisos I e II do caput do art. 4º-A,
mas já tenha atingido a meta estabelecida no art. § 2º, fará jus ao apoio
financeiro suplementar de até cinquenta por cento do valor anual mínimo por
aluno definido nacionalmente para a educação infantil, nos termos da Lei nº
11.494, de 2007.
§ 2º Ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário
estabelecerá meta anual correspondente ao número de crianças de que
tratam os incisos I e II do caput do art. 4º que o Distrito Federal ou o Município
deverá matricular a cada ano na educação infantil, em creches, de forma a
atingir, até o ano de 2024, pelo menos cinquenta por cento de atendimento
em creches do total dessas crianças.” (NR)
“Art. 12-A. Excepcionalmente, nos exercícios de 2016 e de 2017,
farão jus ao apoio financeiro suplementar de até cinquenta por cento do valor
anual mínimo por aluno definido nacionalmente para educação infantil, nos
termos da Lei nº 11.494, de 2007, por matrícula, o Distrito Federal e os
Municípios que:
I - tenham ampliado o número de matrículas em creches de crianças
de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º cadastradas no Censo
Escolar da Educação Básica; ou
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II - tenham cobertura de crianças de que tratam os incisos I e II do
caput do art. 4º em creches igual ou maior a trinta e cinco por cento aos
dados da edição do Censo Escolar da Educação Básica do ano anterior ao
exercício em que ocorrerá a transferência do apoio financeiro suplementar.
III – tenham realizado investimentos no ensino educacional especial
infantil para promover o desenvolvimento psicomotor de crianças com
deficiência.
§ 1º A ampliação do número de matrículas ou da cobertura a que se
referem os incisos I e II do caput do art. 12-A será aferida na forma
estabelecida pelo art. 4º-A.
§ 2º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Município ter, no
momento do repasse do apoio financeiro suplementar de que trata o caput,
saldo em conta de recursos repassados anteriormente, esse montante, a ser
verificado no último dia do mês anterior ao do repasse, será subtraído do
valor a ser repassado como apoio financeiro suplementar do exercício
corrente.
§ 3º

Serão desconsiderados do desconto previsto no § 2º os

recursos referentes ao apoio financeiro suplementar de que trata o caput
transferidos nos últimos doze meses.
....................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda auxilia na possibilidade do crescimento da educação
especial infantil em todos os territórios do País.
Diante esta ênfase destes estudantes e a necessidade atual do fortalecimento
do ensino sem diferenciação de crianças especiais ou não, evidência a necessidade
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das escolas atuantes nesta área, o recebimento pela inclusão desse ensino
educacional especial.
A Educação Especial é o ramo da Educação que se ocupa do atendimento e
da educação de pessoas com deficiência, preferencialmente em escolas regulares, ou
em ambientes especializados tais como escolas para surdos, escolas para cegos ou
escolas para atender pessoas com deficiência mental. Dependendo do país, a
educação especial é feita fora do sistema regular de ensino. Nessa abordagem, as
demais necessidades educativas especiais que não se classificam como deficiência
não estão incluídas. Não é o caso do Brasil, que tem uma Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e que inclui outros
tipos de alunos, além dos que apresentam deficiências.
A educação especial é uma educação organizada para atender especifica e
exclusivamente alunos com determinadas necessidades especiais. Algumas escolas
dedicam-se apenas a um tipo de necessidade, enquanto outras se dedicam a vários.
O ensino especial tem sido alvo de criticas por não promover o convívio entre as
crianças especiais e as demais crianças. Por outro lado, a escola direcionada para a
educação especial conta com materiais, equipamentos e professores especializados.
O sistema regular de ensino precisa ser adaptado e pedagogicamente transformado
para atender de forma inclusiva.
O termo "educação especial" denomina tanto uma área de conhecimento
quanto um campo de atuação profissional. De um modo geral, a educação especial
lida com aqueles fenômenos de ensino e aprendizagem que não têm sido ocupação
do sistema de educação regular, porém têm entrado na pauta nas últimas duas
décadas, devido ao movimento de educação inclusiva. Historicamente, a educação
especial vem lidando com a educação e aperfeiçoamento de indivíduos que não se
beneficiaram dos métodos e procedimentos usados pela educação regular. Dentro de
tal conceituação, no Brasil, inclui-se em educação especial desde o ensino de pessoas
com

deficiências,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação, passando pelo ensino de jovens e adultos, alunos do
campo, quilombolas e indígenas, até mesmo o ensino de competências profissionais.
Dentre os profissionais que trabalham ou atuam em educação especial, estão
educador físico, professor, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta
ocupacional, psicopedagogo, entre outros.
Sendo assim, é necessário antes de tudo, tornar reais os requisitos para que
a escola seja verdadeiramente inclusiva, e não excludente.
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Portanto, esta emenda diante da situação das poucas e frágeis escolas
especiais que atuam, merecem uma atenção redobrada dos nobres parlamentares,
como exposto há uma preocupação pela necessidade de um amparo legal destes
estudantes especiais
.
Sala das Sessões, em

de

Deputado FELIPE BORNIER
PROS/RJ

de 2016.
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MPV 729
00045 ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
07/06/2016

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, de 2016
AUTOR
ASSIS DO COUTO

1 ( ) SUPRESSIVA
GLOBAL

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO
1º

Nº PRONTUÁRIO

TIPO

3 (X) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao art. 12-A da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, incluído pelo art. 1º da Medida
Provisória nº 729, de 2016, a seguinte redação:

“Art. 1º. ......................................................................................................................................

“Art. 12-A. Excepcionalmente, nos exercícios de 2016 e 2017, não será aplicada a regra contida
no art. 4º-B e seus incisos ao Distrito Federal e aos Municípios, cumprindo à União o repasse de
apoio financeiro suplementar de até cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para a educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 2007, por
matrícula, segundo critérios definidos em regulamento.
§1º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Município ter, no momento do repasse do apoio
financeiro suplementar de que trata o caput, saldo em conta de recursos repassados
anteriormente, esse montante, a ser verificado no último dia do mês anterior ao do repasse, será
subtraído do valor a ser repassado como apoio financeiro suplementar do exercício corrente.
§2º Serão desconsiderados do desconto previsto no §1º os recursos referentes ao apoio
financeiro suplementar de que trata o caput transferidos nos últimos doze meses.
..............................................................................................................................................” (NR)
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JUSTIFICATIVA

A modificação produzida na Lei n. 12.722, de 3 de outubro de 2012, que “altera as Leis nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004, 12.462, de 4 de agosto de 2011, e 11.977, de 7 de julho de
2009; dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal para
ampliação da oferta da educação infantil; e dá outras providências”, por meio da inclusão do art.
12-A, em específico seu inciso II, é excessiva em relação aos pequenos municípios que não
tenham atingido o percentual indicado (o que pode levar anos até ser implementado).
Se mantido o disposto, e enquanto não cumprida a exigência, as matrículas nas creches
adotadas nessas localidades serão efetivadas e o recurso para o correspondente apoio somente
será creditado um ano depois.
Para corrigir esse problema sugerimos a presente emenda que assegura ao Distrito Federal e
aos Municípios o repasse de até 50% do valor das matrículas em creche, de acordo com
critérios definidos em regulamento. Desse modo, assegura-se que todos os Municípios recebam
recursos, ainda que o regulamento estabeleça que alguns receberão valores superiores a
outros, em virtude dos critérios estabelecidos.

Deputado ASSIS DO COUTO
PDT/PR

Brasília,

de junho de 2016.
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MPV 729
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
07/06/2016

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, de 2016
AUTOR
SÉRGIO VIDIGAL

1 ( X ) SUPRESSIVA
GLOBAL

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

Nº PRONTUÁRIO

TIPO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

ARTIGO
1º

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Suprima-se o §3º do art. 4º da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, modificada pelo art. 1º da
Medida Provisória nº 729, de 2016.

JUSTIFICATIVA

A exclusão proposta faz-se necessária para evitar que ato ministerial estabeleça valores
insuficientes ou nulos para as transferências devidas pela União ao Distrito Federal e aos
Municípios.

Deputado Sérgio Vidigal
PDT/ES

Brasília,

de junho de 2016.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
07/06/2016

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, de 2016
AUTOR
SÉRGIO VIDIGAL

1 ( ) SUPRESSIVA
GLOBAL

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO
1º

Nº PRONTUÁRIO

TIPO

3 (X) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao §1º do art. 4º da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, modificada pelo art. 1º da
Medida Provisória nº 729, de 2016, a seguinte redação:

“Art. 1º. ......................................................................................................................................

“Art. 4º. .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
§1º A transferência de recursos de que trata o caput será realizada com base na quantidade de
matrículas de crianças de zero a quarenta e oito meses, cadastradas pelos Municípios e pelo
Distrito Federal no Censo Escolar da Educação Básica, desde que tenha sido atendido pelo
menos um dos requisitos dispostos nos incisos do caput deste artigo, não sendo vedada
a cumulatividade.
..............................................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA

Apoiamos a inclusão dos beneficiários do BPC para o cômputo dos recursos federais a serem
repassados aos municípios e ao Distrito Federal relativos para ampliação das matrículas em
creche, sobretudo em virtude do aumento de crianças nessa condição, devido às complicações
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neurológicas decorrentes do Zika vírus. Contudo, não podemos concordar com a forma como a
Medida Provisória em apreço apresenta essa inclusão, vetando a cumulatividade desse
benefício com o Bolsa Família e, assim, excluindo mais do que incluindo, já que a maior parte
das crianças beneficiárias do BPC provem de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Nossa
emenda pretende corrigir esse erro.

Deputado Sérgio Vidigal
PDT/ES

Brasília,

de junho de 2016.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
07/06/2016

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, de 2016
AUTOR
WEVERTON ROCHA

1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO
4º

Nº PRONTUÁRIO

TIPO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 (x) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Acrescente-se o §7º no artigo 4º da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012:
Art. 4º ..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
§7º O ente federado que comprovar ter executado, no exercício anterior, a totalidade dos
recursos transferidos a título do apoio financeiro de que trata o art. 4o fará jus ao apoio financeiro
correspondente a cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente
para a educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
JUSTIFICATIVA
Nossa emenda visa assegurar que não haja prejuízos dos repasses federais destinados aos
entes federados que se mostrem bons executores na área da educação infantil. Aos demais
entes, cumpre aplicar o disposto em Regulamento.

Brasília, 06 de junho de 2016.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data:

Proposição:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 31 DE MAIO DE 2016.

Autor:

Supressiva

Artigo:

Substitutiva

Parágrafo:

Modificativa

Nº do Prontuário

x

Aditiva

Substitutiva Global

Inciso:

Alínea:

Pág.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o seguinte art. 2º à Medida Provisória nº 729, de 2016, renumerando-se
o atual art. 2º:
“Art. 2º. O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 10º:
Art. 26 ........................................................................................................................
....................................................................................................................................
§ 10º Constituirão componentes obrigatórios dos currículos do ensino fundamental e
do ensino médio Educação Política e Noções de Direito, incluídos os direitos do
cidadão.”
JUSTIFICATIVA
A Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) dispõe que a Educação tem por finalidade o preparo do educando para o exercício
da cidadania (art. 2º). Esta norma repete o que está contido no art. 205 da Constituição
Federal, estabelecendo que a educação será promovida de forma a, entre outros objetivos,
alcançar o preparo para o exercício da cidadania. A LDB, em seu art. 26, adentra a
questão curricular da educação básica justamente para garantir que determinados
componentes constem da grade curricular, vez que são considerados essenciais para a
formação do cidadão. Neste sentido, imperioso para a formação do cidadão a inclusão na
grade curricular do ensino fundamental e médio dos componentes Educação Política e
Noções de Direito, visando municiar adolescentes e jovens do ferramental básico para
estimular e desenvolver o exercício da cidadania.

Assinatura:
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data:

Proposição:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 31 DE MAIO DE 2016.

Autor:

Supressiva

Artigo:

Substitutiva

x

Parágrafo:

Modificativa

Nº do Prontuário

Aditiva

Inciso:

Substitutiva Global

Alínea:

Pág.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o texto da Medida Provisória nº 729, de 2016, a fim de suprimir o termo
“até” constante dos incisos I e II e do § 1º do art. 4º-B, e do caput do art. 12-A, todos
da Lei nº 12.722/12, com a redação dada pela referida Medida:
“Art. 4º-B.........................................................................................................................
I- Vinte e cinco por cento desse valor por matrícula de criança de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o Município
não tenha cumprido a meta anual estabelecida na forma do § 2º; ou
II- Cinquenta por cento desse valor por matrícula de criança de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o Município
tenha cumprido a meta anual estabelecida na forma do § 2º.
§ 1º O Distrito Federal ou o Município que não tenha cumprido, de maneira não
cumulativa, o previsto nos incisos I e II do caput do art. 4º-A, mas já tenha atingido a
meta estabelecida no § 2º , fará jus ao apoio financeiro suplementar de cinquenta por
cento do valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para a educação
infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 2007.
Art. 12-A. Excepcionalmente, nos exercícios de 2016 e de 2017, farão jus ao apoio
financeiro suplementar de cinquenta por cento do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 2007,
por matrícula, o Distrito Federal e os Municípios que:”
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data:

Proposição:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 31 DE MAIO DE 2016.

Autor:

Supressiva

Artigo:

Substitutiva

x

Parágrafo:

Modificativa

Nº do Prontuário

Aditiva

Inciso:

Substitutiva Global

Alínea:

Pág.

JUSTIFICATIVA
Esta emenda visa garantir que o apoio financeiro devido pela União seja em valores
minimamente suficientes para que o Distrito Federal e os Municípios mantenham a
capacidade financeira para promover a universalização da educação infantil em
creches e pré-escolas. Neste sentido, retira-se o termo “até” dos dispositivos
alcançados pela Medida Provisória nº 729, de 2016, que estabeleciam percentuais de
repasse, vez que, não fosse assim, restaria a possibilidade de a União não repassar
valor algum.

Assinatura:
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
07/06/2016

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, de 2016
AUTOR
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1 ( ) SUPRESSIVA
GLOBAL

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO
1º

Nº PRONTUÁRIO

TIPO

3 (X) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao art. 4º da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, modificada pelo art. 1º da Medida
Provisória nº 729, de 2016, a seguinte redação:

“Art. 1º. ......................................................................................................................................
“Art. 4º. São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Municípios e ao Distrito
Federal, desde que cumpridos os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta Lei, com a
finalidade de prestar apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da
educação infantil para o atendimento em creches de crianças de zero a quarenta e oito meses
cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica e que sejam:
I – provenientes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, na forma estabelecida
pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004;
II – beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada – BPC, na forma estabelecida pela Lei
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; ou
III – provenientes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, na forma
estabelecida pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e, cumulativamente, sejam
beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada – BPC, na forma estabelecida pela Lei
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§1º A transferência de recursos de que trata o caput será realizada com base na quantidade de
matrículas de crianças de zero a quarenta e oito meses, cadastradas pelos Municípios e pelo
Distrito Federal no Censo Escolar da Educação Básica, atendido ao menos um dos requisitos
dispostos nos incisos do caput deste artigo.
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...............................................................................................................................................
§3º O valor referente à transferência de recursos de que trata o caput será definido em ato do
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, e respeitará o percentual mínimo de
vinte e cinco por cento.
§5º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Município ter, no momento do repasse do apoio
financeiro suplementar de que trata o caput, saldo em conta de recursos repassados
anteriormente, esse montante, a ser verificado no último dia do mês anterior ao do repasse, será
subtraído do valor a ser repassado como apoio financeiro suplementar do exercício corrente.
§ 6º Serão desconsiderados do desconto previsto no § 5º os recursos referentes ao apoio
financeiro suplementar de que trata o caput transferidos nos últimos doze meses.” (NR)

JUSTIFICATIVA

Nossa emenda tem por objetivo corrigir erro contido na forma como o art. 1º da Medida
Provisória 729/16 altera o art. 4º da Lei nº 12.722, de 2012.
De acordo com o texto da MP 729/16, uma criança entre 0 e 48 meses que seja beneficiária do
Benefício de Prestação Continuada – BPC e membro de uma família pobre ou extremamente
pobre que seja beneficiária do Programa Bolsa Família deixa de ser computada para o cálculo
dos repasses federais aos municípios e ao Distrito Federal relativos à matrícula em creche. Isso
porque o texto veda a cumulatividade dos benefícios para efeito desse cálculo.
Considerando que o teto da renda per capita para recebimento do benefício do Programa Bolsa
Família em virtude de criança na família é de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) e que
o teto da renda per capita para recebimento do BPC é de ¼ (um quarto) do salário mínimo, a
saber, R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), tem-se a situação empírica de que todas as crianças
beneficiárias do BPC cuja renda per capita não ultrapasse o teto do Bolsa Família fazem jus
também ao benefício do Programa, uma vez que não há vedação legal para o acúmulo desses
benefícios.
Ao determinar que a União repassará aos municípios e ao Distrito Federal recursos
correspondentes apenas às matrículas das crianças beneficiárias do BPC ou do Bolsa Família, o
governo exclui aquela que, supostamente, é a faixa mais expressiva de crianças pobres
portadoras de necessidades especiais: as crianças que acumulam o BPC e o Bolsa Família.
Para corrigir essa injustificada e prejudicial exclusão, apresentamos a presente emenda,
determinando, ainda, que o percentual mínimo para a determinação ministerial dos valores a
serem transferidos pela União a título de suplementação não seja inferior a vinte e cinco por
cento, mantendo coerência com o disposto no inciso I do art. 4ºB da própria MPV.

Deputado MÁRIO HERINGER
PDT/MG

1116

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

MPV 729
00052 ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
07/06/2016

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, de 2016
AUTOR
MÁRIO HERINGER

1 ( ) SUPRESSIVA
GLOBAL

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO
2º

Nº PRONTUÁRIO

TIPO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 (X) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Acrescente-se o seguinte art. 2º à Medida Provisória nº 729, de 2016, renumerando-se o atual
art. 2º:

“Art. 2º. O art. 5º-A da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:
“Art. 5º-A. ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Parágrafo único. Entre os equipamentos e serviços mencionados no inciso IV deste artigo
creche e pré-escola são de caráter obrigatório” (AC).

JUSTIFICATIVA

O alcance da Meta 1 do PNE, de universalizar a educação infantil na pré-escola para as crianças
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o
final da vigência do Plano, não será possível sem que determinadas ações do poder público
sejam vinculadas a determinadas exigências na área de educação.
O Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), subprograma do Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV), tem sido responsável pelo surgimento de grandes bairros residenciais em
diversas cidades brasileiras, nos quais, ainda que seja notória a necessidade de instalação de
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unidades de creche e pré-escola públicas, nem sempre os governos locais se responsabilizam
por sua construção.
Nossa emenda tem por objetivo a vinculação entre as construções do PNHU e a instalação de
creche e pré-escola pelo Poder Público, com vistas ao alcance da Meta 1 do PNE.

Deputado MÁRIO HERINGER
PDT/MG
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Dê-se ao art. 4º-B da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, modificada pelo art. 1º da Medida
Provisória nº 729, de 2016, a seguinte redação:
“Art. 1º. ......................................................................................................................................
“Art. 4º-B. ..................................................................................................................................
I – vinte e cinco por cento desse valor por matrícula de criança de que tratam os incisos do caput
do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o Município não tenha cumprido a meta anual estabelecida
na forma do §2º; ou
II – cinquenta por cento desse valor por matrícula de criança de que tratam os incisos do caput
do art. 4º, caso o Distrito Federal ou o Município tenha cumprido a meta anual estabelecida na
forma do §2º.
§1º O Distrito Federal ou o Município que não tenha cumprido o previsto no art. 4º-A, mas já
tenha atingido a meta estabelecida no §2º, fará jus ao apoio financeiro suplementar descrito no
inciso II deste artigo.
..........................................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA

Sabendo das condições deficitárias dos Municípios brasileiros, entendemos que o apoio
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financeiro da União é imprescindível ao atingimento das metas do PNE, sobretudo a Meta 1.
Dessa forma, sugerimos que os percentuais constantes dos incisos do art. 4º-B da Lei nº
12.722/2012 sejam aplicados como piso e não como teto para os repasses federais.

Deputado MÁRIO HERINGER
PDT/MG
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Dê-se ao art. 4º-A da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, modificada pelo art. 1º da Medida
Provisória nº 729, de 2016, a seguinte redação:

“Art. 1º. ......................................................................................................................................
“Art. 4º-A. Farão jus ao apoio financeiro suplementar o Distrito Federal e os Municípios que:
I - tenham ampliado o número de matrículas em creches das crianças de que tratam os incisos I,
II e III do caput do art. 4º; ou
II - tenham ampliado a cobertura de crianças beneficiárias do BPC, de crianças de famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família e de crianças beneficiárias do BPC cujas famílias
sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família em creches, calculada como o total de
matrículas de crianças de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 4º sobre o número de
crianças de zero a quarenta e oito meses cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa
Família e o número de crianças beneficiárias do BPC.
Parágrafo único. A ampliação do número de matrículas ou da cobertura a que se referem os
incisos I e II do caput será aferida a partir da comparação do número de matrículas e da
cobertura das edições do Censo Escolar da Educação Básica dos dois anos anteriores ao do
exercício em que ocorrerá a transferência do apoio financeiro suplementar de que trata o caput,
na forma a ser disciplinada em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e
Agrário.” (NR)
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JUSTIFICATIVA

Nossa emenda tem por objetivo adequar o art. 4º-A da MPV 729/16 a outra emenda de nossa
autoria que corrige erro contido na forma como o art. 1º da Medida Provisória 729/16 altera o art.
4º da Lei nº 12.722, de 2012, vedando a cumulatividade do BPC com o Bolsa Família para o
cômputo do cálculo dos repasses federais aos municípios e ao Distrito Federal relativos à
matrícula em creche.
Considerando que o teto da renda per capita para recebimento do benefício do Programa Bolsa
Família em virtude de criança na família é de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) e que
o teto da renda per capita para recebimento do BPC é de ¼ (um quarto) do salário mínimo, a
saber, R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), tem-se a situação empírica de que todas as crianças
beneficiárias do BPC cuja renda per capita não ultrapasse o teto do Bolsa Família fazem jus
também ao benefício do Programa, uma vez que não há vedação legal para o acúmulo desses
benefícios.
Ao determinar que a União repassará aos municípios e ao Distrito Federal recursos
correspondentes apenas às matrículas das crianças beneficiárias do BPC ou do Bolsa Família, o
governo exclui aquela que, supostamente, é a faixa mais expressiva de crianças pobres
portadoras de necessidades especiais em creches: as crianças que acumulam o BPC e o Bolsa
Família.
Como propomos emenda para a correção dessa injustificada exclusão, apresentamos a
presente emenda de modo a adequar o art. 4º-A ao conjunto de correções que propomos ao
texto.

Deputado MÁRIO HERINGER
PDT/MG
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data:

Proposição:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 729, DE 31 DE MAIO DE 2016.

Autor:

Supressiva

Artigo:

Substitutiva

Parágrafo:

Modificativa

Nº do Prontuário

x

Aditiva

Substitutiva Global

Inciso:

Alínea:

Pág.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o seguinte art. 2º à Medida Provisória nº 729, de 2016, renumerando-se
o atual art. 2º:
“Art. 2º. O art. 5º-A da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 5º-A. ...........................................................................
....................................................................................................................................
Parágrafo único. Entre os equipamentos e serviços mencionados no inciso IV deste
artigo, creche e pré-escola são de caráter obrigatório.”
JUSTIFICATIVA
O alcance da Meta 1 do PNE, de universalizar, até o ano presente, a educação infantil
na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a
oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência do Plano,
não será possível sem que determinadas ações do poder público sejam vinculadas a
determinadas exigências na área de educação.
O Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), subprograma do Programa
Minha, Casa Minha Vida (PMCMV), tem sido responsável pelo surgimento de
grandes bairros residenciais em diversas cidades brasileiras, nos quais, ainda que seja
notória a necessidade de instalação de unidades de creche e pré-escola públicas, nem
sempre os governos locais se responsabilizam por sua construção.
A presente emenda tem por objetivo a vinculação entre as construções do PNHU e a
instalação de creche e pré-escola pelo Poder Público, com vistas ao alcance da Meta 1
do PNE.
Assinatura:
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Dê-se ao art. 12-A da Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, modificada pelo art. 1º da Medida
Provisória nº 729, de 2016, a seguinte redação:

“Art. 1º. .....................................................................................................................................

“Art. 12-A. Excepcionalmente, nos exercícios de 2016 e 2017, o apoio financeiro suplementar de
que trata o art. 4º desta Lei terá por base o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente
para a educação infantil, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e corresponderá
a:
I – vinte e cinco por cento desse valor por matrícula de criança de que tratam os incisos do art.
4º, caso o Distrito Federal e os Municípios não tenham ampliado o número de matrículas em
creche dessas crianças; ou
II – cinquenta por cento desse valor por matrícula de criança de que tratam os incisos do art. 4º,
caso o Distrito Federal e os Municípios tenham ampliado o número de matrículas em creche
dessas crianças.
.........................................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA

1124

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

Nossa emenda visa a estabelecer regra de transição entre a regra atual e a regra estabelecida
na MPV 729/16, de modo a evitar que os Municípios que não conseguiram ampliação das
matrículas em creche das crianças objeto da matéria sejam prejudicados, passando mais de um
ano sem receber importante suplementação da União.
Nossa emenda pretende, sobretudo, proteger os pequenos Municípios para os quais a expansão
de matrículas em creche é inviável sem o apoio da União.

Deputado Carlos Eduardo Cadoca
PDT/PE

Brasília,

de junho de 2016.
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PARECER

CONGRESSO NACIONAL
PARECER Nº 19, DE 2016-CN
(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 714, DE 2016)
Da COMISSÃO MISTA, sobre a Medida Provisória nº 714, de 1º de março de
2016, que “extingue o Adicional de Tarifa Aeroportuária e altera a Lei nº 5.862, de
12 de dezembro de 1972, e a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.”

Relator: Deputado Zé Geraldo
DOCUMENTOS:
- PARECER Nº 19/2016-CN (relatório inicial apresentado em 07/06/2016)
- ERRATA (apresentada em 08/06/2016)
- COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO (apresentada em 08/06/2016)
- OFÍCIO Nº 015/MPV-714/2016 (aprovação do parecer pela Comissão Mista)
- PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 13/2016 (texto final)
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Errata

PARECER Nº 19, DE 2016 - CN

Da COMISSÃO MISTA, sobre a Medida
Provisória nº 714, de 1º de março de 2016, que
extingue o Adicional de Tarifa Aeroportuária
e altera a Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de
1972, e a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986.

RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO

I – RELATÓRIO
Encontra-se para análise desta Comissão Mista a Medida
Provisória nº 714, de 1º de março de 2016, que “extingue o Adicional de Tarifa
Aeroportuária e altera a Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, e a Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986”.
A MPV aqui analisada apresenta três grandes eixos de atuação. O
primeiro deles extingue Adicional de Tarifa Aeroportuária (Ataero), e sua
consequente incorporação às tarifas aeroportuárias cobradas pela Infraero; o
segundo abre a possibilidade legal de que a outorga de aeroportos em favor da
Infraero se dê por meio de contrato; e, por fim, o terceirto trata da expansão da
possibilidade de participação do capital internacional nas empresas aéreas
nacionais, de 20% para 49%.
Para tanto, está disposta em 6 artigos, sendo que os dois primeiros
tratam da extinção e incorporação dos valores do Ataero às tarifas
aeroportuárias da Infraero; o art. 3º trata da outorga de aeroportos a esta
empresa; o art. 4º altera os limites de participação do capital estrangeiro nas
empresas aéreas nacionais; o art. 5º trata das revogações, como veremos
adiante; e o art. 6º dispõe sobre a vigência imediata da Medida.
co-tu2016-04859
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Para promover tais mudanças, altera dois diplomas legais. São eles:
•
Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, que “autoriza o
Poder Executivo a constituir a empresa pública denominada Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, e dá outras providências”; e
•
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que “dispõe sobre
o Código Brasileiro de Aeronáutica” (CBA).
Além disso, a Medida Provisória revoga integralmente duas leis:
•
a Lei nº 7.920, de 7 de dezembro de 1989, que “cria o
Adicional de Tarifa Aeroportuária, e dá outras providências”;
•
a Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992, que “especifica a
destinação dos recursos originados por adicional tarifário criado pela Lei nº 7.
920, de 12 de dezembro de 1989”.
Conforme a Exposição de Motivos que acompanha a MPV nº 714,
de 2016, as alterações propostas têm como objetivo recompor o fluxo de caixa
da Infraero, que passou a ser deficitário em razão da concessão de alguns de
seus aeroportos mais rentáveis; oferecer “maior clareza na definição do
arcabouço legal e contratual a que estará sujeita” a estatal; e estimular o
investimento estrangeiro nas empresas aéreas nacionais.
Foram apresentadas 44 emendas à MPV nº 714, de 2016, cuja
descrição e análise realizaremos no item II, que trata da análise da MPV.
II – ANÁLISE
II.1 – Aspectos Formais
Inicialmente, analisaremos a constitucionalidade da MPV nº 714,
de 2016, em particular quanto ao atendimento dos pressupostos de relevância e
urgência, conforme previsto no art. 62 da Constituição Federal.
Não temos dúvidas quanto à relevância dos temas tratados na
MPV nº 714, de 2016. O setor aeroportuário brasileiro passou por grandes
co-tu2016-04859
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transformações desde 2011, quando teve início a política de concessão de
alguns dos maiores aeroportos do País para a iniciativa privada. Nesse contexto,
é natural que sejam necessárias algumas alterações legais, de forma a adequar
o marco normativo do setor a essa nova realidade.
Um dos principais agentes afetados pela política de concessões foi
a Infraero, que anteriormente era responsável pela operação de todos os grandes
aeroportos do País. Com a perda de alguns de seus maiores aeroportos, viu-se a
necessidade de se promover um reequilíbrio econômico-financeiro da empresa,
majoritariamente por meio de uma recomposição tarifária. Trata-se de medida
fundamental para garantir a sobrevivência de médio e longo prazo da empresa.
Além disso, como bem exemplificado na Exposição de Motivos
que acompanha a Medida Provisória, nos últimos anos, o País vem presenciando
uma redução no número de aeroportos e, consequentemente, de municípios
atendidos pelo transporte aéreo regular nos últimos anos. Isso se explica, em
alguma medida, pelos resultados financeiros negativos verificados na indústria
desde 2011. Esses dois fatores mostram a importância tanto de se ampliar as
fontes de financiamento das empresas aéreas que atualmente operam no país,
quanto de se atrair novas empresas, o que será possível por meio da
flexibilização das regras relativas à participação do capital estrangeiro.
O pressuposto de urgência constitucional está, igualmente,
atendido. A restauração do equilíbrio do sistema aeroportuário brasileiro, bem
como o incentivo para a entrada de investimentos no setor aéreo são de extrema
importância para o País, particularmente em um contexto de crise econômica.
A garantia de segurança jurídica e previsibilidade é certamente uma das
características mais importantes para os agentes econômicos interessados em
investir no Brasil, tanto no setor aeroportuário quanto no transporte aéreo de
passageiros e cargas. A modernização do marco legal da aviação civil proposto
pela MPV 714, de 2016, mostra-se, portanto, imprescindível e inadiável.
Observa-se, ainda, que os assuntos abordados na MPV não estão
incluídos no conjunto das matérias que não podem ser tratadas por meio de
instrumento dessa natureza (§ 1º do art. 62 da Constituição Federal). Além
disso, a Constituição Federal determina que compete, privativamente, à União
legislar sobre direito aeronáutico (art. 22, I), navegação aérea (art. 22, X) e sobre
transporte (art. 22, XI) e, concorrentemente, sobre direito tributário (art. 24, I).
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No tocante à juridicidade, a MPV atende aos requisitos de
novidade, generalidade, abstração e coercibilidade, sendo veiculada em espécie
normativa adequada e com respeito aos princípios jurídicos.
Em relação à regimentalidade, a MPV vem acompanhada de
Mensagem Presidencial e Exposição de Motivos, em atendimento ao § 1º do
art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Quanto à técnica legislativa, o texto atende aos pressupostos da
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a
elaboração das leis.
No tocante à adequação orçamentária e financeira, analisada por
exigência do art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, a Consultoria de
Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal, por meio da Nota
Técnica de Adequação Orçamentária e Financeira nº 12 de 2016, elaborada nos
termos do art. 19 da mesma Resolução, concluiu que a MPV é adequada e
compatível, pois as medidas propostas não terão impacto no ano-calendário de
2016. Para os anos seguintes, prevê-se uma renúncia de receitas estimada em
R$ 1,3 bilhão, em 2017, R$ 1,4 bilhão, em 2018, e R$ 1,5 bilhão, em 2019. Com
vistas a atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, o Governo Federal afirma que essa renúncia será considerada na
elaboração dos respectivos Projetos de Lei Orçamentária.
II.2 – Mérito
No mérito, a MPV nº 714, de 2016, merece aprovação.
A edição da Medida Provisória nº 714, de 2016 tem três grandes
objetivos. O primeiro deles é a extinção do Adicional de Tarifa Aeroportuária
– Ataero, com a incorporação desse valor nas tarifas aeroportuárias, de modo
que o valor pago pelos passageiros e empresas aéreas, como contraprestação
pelos serviços aeroportuários, permaneça inalterado.
Trata-se de medida fundamental para o equilíbrio econômicofinanceiro da Infraero, empresa pública responsável hoje pela operação de cerca
de 60 aeroportos. A concessão de seis grandes aeroportos, apesar de seu
evidente sucesso, gerou um desequilíbrio nas finanças da Infraero, que com a
perda dos aeroportos concedidos teve uma grande redução de receita, sem uma
redução proporcional nos custos. Ao mesmo tempo, o Fundo Nacional de
co-tu2016-04859
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Aviação Civil – FNAC, que recebe os recursos do Ataero, aumentou
significativamente suas receitas com as outorgas pagas pelos aeroportos
concedidos.
Assim, vislumbrou-se uma forma de buscar o reequilíbrio nas
finanças da Infraero sem a necessidade de recorrer a aumentos de tarifas, que
acabam por onerar, em última análise, os passageiros.
A MPV em questão tratou também de disciplinar os efeitos de tais
medidas nos aeroportos com contratos de concessão em vigor, de forma que a
segurança jurídica fosse preservada, com a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro pactuado. Em suma, o efeito financeiro da extinção do
Ataero para os aeroportos já concedidos será nulo. Por outro lado, para as
futuras concessões de aeroportos a medida é essencial para garantir a
viabilidade econômico-financeira desses ativos.
Diante do exposto, consideramos a proposta de extinção do Ataero
bastante relevante para o setor de aviação civil brasileiro. Isso porque, ao
mesmo tempo em que não se onera o passageiro e as empresas aéreas com
aumentos de tarifas, a extinção do Ataero permitirá uma recomposição tarifária
dos valores arrecadados pela INFRAERO, empresa pública cuja operação foi
altamente afetada pela concessão dos aeroportos. Já para concessionários
privados, que também seriam beneficiados pela medida (já que a extinção do
Ataero não afetará os valores de tarifas cobrados), a MPV nº 714, de 2016,
prevê, acertadamente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos
O segundo tema é a possibilidade legal de que a outorga de
aeroportos em favor da Infraero se dê por meio de contrato. O principal objetivo
da medida é aproximar o padrão regulatório dos aeroportos explorados pela
Infraero com o dos aeroportos operados mediante o regime de concessão.
Até hoje, todos os aeroportos explorados pela Infraero são
outorgados de forma precária, sem definição de prazo, obrigações, etc. Essa
realidade dificulta o planejamento da empresa e, principalmente, a captação de
recursos, uma vez que, além de a Infraero não ser “dona” dos aeroportos que
opera (os aeroportos pertencem à União), a Empresa também não tem uma
projeção segura de fluxo de caixa, uma vez que os aeroportos podem ser
retomados a qualquer tempo, sem qualquer tipo de indenização. Portanto, sem
os ativos, ou sequer os “recebíveis” desses ativos, a Infraero enfrenta
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dificuldades na captação de recursos, seja por meio de financiamentos, seja por
meio da realização de parcerias com a iniciativa privada.
Além disso, os contratos devem trazer prazos, obrigações de
investimentos, qualidade de serviço, etc. Com os contratos em vigor, a Infraero
passará a ter obrigações claras, e uma previsão sólida de fluxo de caixa, o que
será fundamental para o planejamento da empresa e a captação de recursos,
melhorando significativamente o serviço prestado.
Por fim, o terceiro objetivo é a ampliação da possibilidade de
investimentos estrangeiros em empresas aéreas brasileiras. O texto original da
MP eleva tal limite de 20% para 49%, facultando ainda o aumento desse
percentual mediante acordos internacionais com previsão de reciprocidade.
Importante ressaltar que tal medida não se confunde com a
permissão de cabotagem (ou seja, empresas aéreas estrangeiras operarem
comercialmente rotas domésticas no Brasil), que continua proibida pelo Código
Brasileiro de Aeronáutica – CBA. Também não se altera em nada a
obrigatoriedade de tripulação composta exclusivamente por brasileiros nos voos
domésticos, e com permissão de até 1/3 de comissários estrangeiros em voos
internacionais, também postas no CBA. A única alteração prática é a
possibilidade de maiores investimentos estrangeira em empresas brasileiras,
possibilitando maior oferta de voos, menores preços, mais localidades atendidas
e maior concorrência no setor.
A medida nos parece de extrema relevância para o País. Em
verdade, ao longo dos últimos trinta anos, verificou-se a revogação de barreiras
aos investimentos externos em praticamente todos os setores da economia
brasileira. Contudo, em alguns poucos casos, essas limitações permanecem
vigentes, como no setor aéreo. Tal restrição cria grandes dificuldades tanto para
a capitalização de empresas nacionais quanto para a entrada de novos
competidores no mercado aéreo brasileiro.
A entrada de novas empresas aéreas no País, ao ampliar o número
de municípios e rotas atendidos, contribui diretamente para incrementar o
acesso da população brasileira ao transporte aéreo. Ademais, o aumento de
participação do capital estrangeiro amplia a competição entre empresas no setor,
trazendo inúmeros benefícios sociais: desconcentração do mercado doméstico,
aumento do número de localidades atendidas e de rotas operadas, redução do
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preço das passagens, diminuição do custo regulatório, diversificação de
serviços e produtos, entre outros.
Finalmente, propomos pequenas alterações no CBA, com objetivo
semelhante à da MPV 714, de 2016, ou seja, modernizar o marco regulatório do
setor.
Em primeiro lugar, sugerimos alteração na redação do §º1 do art.
156 do CBA, para prever que a função remunerada a bordo de aeronaves
estrangeiras quando operadas por empresa brasileira no formato de intercâmbio
também seja privativa de titulares de licenças específicas e reservada a
brasileiros natos ou naturalizados. Com isso, buscamos evitar que um eventual
intercâmbio de aeronaves possa ser acompanhado de tripulantes estrangeiros, o
que seria uma cabotagem camuflada no Brasil, resultando em perda de postos
de trabalhos brasileiros e na expatriação de recursos e impostos.
Em segundo, propomos a inclusão da Seção V no Capítulo IV
("Dos Contratos sobre Aeronave") do Título IV ("Das Aeronaves") do CBA,
relativo ao intercâmbio de aeronaves. Este intercâmbio constitui ferramenta
importante e inteligente para exploração das sinergias do sistema de aviação
civil atual. Porém, precisa-se garantir o cumprimento das normas dos locais
onde essa aeronave esteja sendo explorada. Caso essas normas não sejam
observadas, associadas à reflexos de acordos bilaterais e liberdades dos ar e
contratos de wet leasing, poderemos ter direitos de tráfego brasileiro feridos
pela má utilização ou falta de controle do dispositivo.
Recomendamos, ainda, a alteração do §1º do art. 175 de forma a
incluir a expressão "devendo o empresário estar constituído no Brasil, mediante
legislação brasileira" ao final do dispositivo. Essa se faz necessária para garantir
que, independente da formação societária da empresa, aquela que irá operar os
serviços aéreos públicos concedidos pelo Estado Brasileiro seja uma empresa
com sede no Brasil, seguindo legislação pátria. Essa mudança impede que a
concessão seja feita para empresas internacionais, que operariam os direitos de
tráfego brasileiros, com sede, aeronaves e tripulação estrangeiros, gerando
impostos e renda em outros países, aos custos dos usuários do transporte aéreo
brasileiro.
Sugerimos, ainda, a inclusão de parágrafo adicional no art. 181 do
CBA estipulando que voos internacionais operados por empresas aeroviárias,
valendo-se do direito de tráfego do Estado Brasileiro, deverão ser operados
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exclusivamente por tripulações brasileiras, com contrato de trabalho no Brasil.
Acreditamos ser inconcebível que se faça qualquer abertura sem a proteção
laboral através de ressalvas trabalhistas, que garantam, pelo menos, a
exploração do direito de tráfego brasileiro por profissionais brasileiros, a
exemplo de nações sérias que se preocupam com seus cidadãos e consideram as
proteções trabalhistas em seus acordos e leis. Entende-se que o elo mais
vulnerável do sistema, em caso de abertura irrestrita do capital, seja a mão de
obra embarcada, o que justifica a defesa da ressalva trabalhista apresentada.
Por fim, propomos acrescentar novo artigo ao texto da MPV nº
714, de 2014, que preveja a remissão dos débitos decorrentes do Ataero
acumulados pela Infraero no período de 1º de dezembro de 2013 a 31 de
dezembro de 2016. Isso porque a extinção do Ataero a partir de 1º de janeiro de
2017 não se mostra suficiente para financiar o funcionamento dos aeroportos
deficitários cuja administração foi atribuída pela União à Infraero.
Cabe assinalar que a manutenção dos serviços de infraestrutura
aeroportuária e de navegação aérea prestados pela Infraero, no período de 1º de
dezembro de 2013 até 31 de dezembro de 2016, está sendo viabilizada mediante
a utilização de valores decorrentes da cobrança do Ataero, no que diz respeito
ao pagamento de despesas de custeio e de capital da estatal. Assim, constituiuse um passivo da Infraero em relação à União estimado em R$ 1,8 bilhão até o
final deste exercício financeiro.
Por essas razões, propõe-se o acréscimo do dispositivo em análise,
com o propósito de viabilizar a atuação da estatal em um regime equilibrado.
II.3 – ANÁLISE DAS EMENDAS
Analisaremos, nesta seção, as emendas apresentadas por
Deputados e Senadores no prazo regimental. Foram oferecidas perante a
Comissão Mista, nos termos do art. 4º da Resolução nº 1, de 2002-CN, quarenta
e quatro emendas à MPV nº 714, de 2016.
A emenda nº 1 suprime os arts. 1º e 2º da MP, que tratam da
extinção do Ataero. Como observamos acima, a extinção do Ataero constitui
medida de fundamental importância para o reequilíbrio econômico-financeiro
da Infraero, além de não possuir qualquer impacto financeiro sobre os atuais
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contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária. Assim, propomos não
acolher tal emenda.
As emendas de nos 2 e 15 propõem vedar a possibilidade de que
acordos bilaterais aumentem a até 100% a participação do capital estrangeiro
nas empresas aéreas. Em virtude do acolhimento das emendas nos 5, 7, 11 e 29,
as alterações propostas pelas emendas nos 2 e 15 perdem o sentido, razão pela
qual propomos não as acolher.
As emendas de nos 3, 4 e 16 alteram o inciso III do art. 181 do CBA
para obrigar as empresas aéreas a somente contratarem aeronautas brasileiros
com contrato de trabalho firmado no Brasil. Sobre essa questão, entendemos
que a Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984, que regula o exercício da profissão de
aeronauta, já é bastante restritiva no tocante à nacionalidade das tripulações.
Especificamente, o art. 3º desta Lei determina que a profissão de aeronauta é
privativa de brasileiros. A única exceção é feita no caso de voos internacionais,
em que se permite até um terço da tripulação de comissários formada por
estrangeiros. Na prática, a emenda proibiria justamente essa pequena exceção
que permite maior facilidade às empresas brasileiras se adaptarem a seus
clientes estrangeiros. Assim, propomos não acolher tal emenda.
As emendas de nos 5, 7, 11 e 29 propõem elevar para até 100% o
limite de participação do capital estrangeiro votante nas empresas aéreas
nacionais. A emenda de nº 6 vai na mesma linha, mas exige anuência prévia de
CADE, Ministério da Defesa e ANAC para aumentos de capital além dos 49%.
Julgamos o aumento do limite de participação do capital estrangeiro
extremamente positivo. Como discutimos anteriormente, o fim dessa restrição
tem o potencial de gerar inúmero benefícios para o País: aumento da
concorrência e desconcentração do mercado, aumento da quantidade de rotas e
de localidades atendidas, aumento da qualidade do serviço prestado, novas
técnicas de gestão, diminuição do preço, maior diversificação de serviços,
possibilidade de empresas especializadas em aviação regional, maior
conectividade de voos internacionais, entre outros. Trata-se, portanto, de
medida fundamental para melhoria de ambiente de negócios no País e para
modernização do marco regulatório do setor. Nesse sentido, à exceção da
emenda nº 6, que pode burocratizar o investimento internacional,
recomendamos a aprovação das emendas, na forma proposta pela emenda nº 11.
A emenda nº 8 modifica a lei de criação da ANAC com vistas a
prever taxas de homologação para "drones". Além de pouca conexão temática
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com o assunto da MPV, entendemos que a regulação do mercado de Veículos
Aéreos Não-Tripulados - VANT é assunto bastante complexo, podendo ser
discutido de forma mais apropriada por meio de um projeto de lei autônomo.
Assim, propomos não acolher tal emenda.
As emendas de nos 9, 10, 13 e 14 alteram a Lei de criação da
Infraero (nº 5.862, de 1972) para permitir a transferência de subsidiária que
tenha como objeto a navegação aérea ao Comando da Aeronáutica. O objetivo
é transferir a antiga TASA (Telecomunicações Aeronáuticas S.A.) ao Comando
da Aeronáutica, uma vez que tais atribuições não dizem respeito às atividades
finalísticas da Infraero, que é a infraestrutura aeronáutica. A emenda é meritória
e conexa à MP, uma vez que diz respeito à saúde financeira da Infraero - tal
subsidiária é deficitária. Nesse sentido, recomendamos o acolhimento das
emendas.
A emenda nº 12 altera o CBA de modo a exigir a instalação, em
todas as aeronaves, de sistemas de gravação de voz. A emenda não apresenta
conexão temática com a MPV, razão pela qual propomos sua rejeição.
A emenda nº 17 trata da aquisição de terras por estrangeiros. A
emenda não trata de aviação civil, razão pela qual propomos sua rejeição.
A emenda nº 18 altera dispositivos da Lei nº 6.009, de 1973, para
prever que a tarifa de conexão passe a ser incidente sobre o passageiro e não
sobre o proprietário ou explorador da aeronave. A emenda parece-nos meritória
por tornar mais claros os custos embutidos na passagem. Isto é, em vez de o
custo da tarifa estar embutido no preço do bilhete, o valor da tarifa de conexão
será explicitado na hora da compra, tornado o processo mais transparente para
o passageiro. Nesse sentido, recomendamos o acolhimento da emenda.
A emenda nº 19 visa a permitir que empresas de aviação regional
possam se associar, consorciar ou formar grupos societários de forma a
compartilhar serviços de manutenção de aeronaves, serviços comuns e
capacitação de pessoal. A emenda basicamente propõe o que já se encontra
previsto no art. 186, § 1º, do CBA. A grande diferença reside no fato de que a
proposta restringe a possibilidade de cooperação apenas às empresas regionais.
Nesse sentido não vislumbramos os ganhos que a emenda traria em relação ao
texto atualmente em vigor. Diante do exposto, propomos a rejeição da emenda.
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A emenda nº 20 impede que estrangeiros assumam a direção de
empresas aéreas nacionais. Em virtude do acolhimento das emendas nos 5, 7, 11
e 29, não vemos sentido em acolher o proposto pela emenda nº 20. Na prática,
a aprovação da emenda criaria mais dificuldades na atração de capital
estrangeiro para a aviação brasileira.
A emenda nº 21 altera a Lei de criação da Infraero para determinar
que as subsidiárias que eventualmente sejam por ela criadas somente poderão
atuar no setor de infraestrutura aeronáutica. Da mesma forma, restringe a
participação em outras sociedades a tal atividade finalística. Somos pela
rejeição, uma vez que o art. 2º desta Lei já restringe a finalidade da Infraero a
atividades relacionadas à infraestrutura aeroportuária, que deverá ser observada
também no caso de criação de subsidiárias e participações societárias.
A emenda nº 22 visa a prever que se não houver acordo bilateral, o
limite de participação do capital estrangeiro será o mesmo adotado no país de
origem deste capital. Somos pela rejeição, em função do acatamento das
emendas nos 5, 7, 11 e 29 que liberam totalmente o capital estrangeiro na aviação
civil nacional.
As emendas de nos 23, 37 e 42 acrescentam um §2º ao art. 1º da
MPV para prever que a incorporação do Ataero às tarifas não será aplicável para
o cálculo da URTA (Unidade de Referência da Tarifa Aeroportuária) previstas
nos contratos de concessão. A emenda tem o mérito de explicitar que a MPV
não traz implicações financeiras para as concessões vigentes, motivo pelo qual
somos por sua aprovação, na forma das emendas nos 27 e 30, descritas a seguir.
As emendas de nos 27 e 30 fazem o mesmo que as emendas de nos
23, 37, e 42, mas também alteram o art. 2º da MPV para prever o desconto da
contribuição variável entre os recursos que devem ser repassados ao FNAC até
a conclusão do reequilíbrio econômico-financeiro decorrente do fim do Ataero.
A emenda nº 24 somente altera essa segunda parte.
A emenda nº 25 propõe que as empresas aéreas reservem até 20%
de seus voos para aeroportos a serem definidos pela ANAC para atendimento
de áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional. Somos
contrário à emenda, pois ela vai em sentido contrário aos princípios de liberdade
de voar e liberdade tarifária que foram responsáveis por uma profunda queda
nas tarifas médias cobradas que, por conseguinte, permitiu que a aviação fosse
mais popularizada.
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As emendas de nos 26, 35 e 44 facultam ao operador aeroportuário
promover a remoção de aeronaves e outros equipamentos deixados na área do
aeroporto, nas condições em que especifica. Trata-se de medida extremamente
positiva, no sentido em que evita que os aeroportos se tornem verdadeiros
cemitérios de aeronaves.
As emendas de nos 28, 36 e 43 visam a permitir que a Infraero e
suas subsidiárias possam atuar no exterior, o que é positivo no sentido de que
pode aumentar suas receitas e melhorar sua eficiência operacional, motivo pelo
qual as acataremos.
As emendas de nos 31 e 33 visam a impedir o contingenciamento e
remanejamento dos recursos do FNAC. Embora tenha uma boa intenção,
entendemos que a exclusão de determinada fonte de recursos da composição de
superávits primários tem de ser feita ou por meio da LDO ou de alteração à Lei
de Responsabilidade Fiscal.
A emenda nº 32 propõe que os recursos do FNAC possam ser
utilizados para apoio à formação de pilotos e profissionais da aviação civil, bem
como para financiamento de equipamentos para aeroclubes. Por um lado, já
existem programas destinados a fomentar a formação de pilotos. Por outro lado,
o financiamento com recurso público para equipamentos aos aeroclubes
implicaria num tratamento anti-isonômico no setor e feriria o princípio da
impessoalidade, insculpido na Constituição, motivo pelos quais rejeitaremos a
emenda.
A emenda nº 34 visa a prever que a concessão ou autorização
somente seja dada a pessoa jurídica que não esteja proibida de licitar ou
contratar com o Poder Público, nem tenha sido declarada inidônea e que esteja
em regularidade com a seguridade social e com o fisco. Embora a intenção seja
boa, tememos que a medida possa reduzir a oferta dos serviços de transporte
aéreo, razão pela qual somos contrários à emenda.
As emendas de nos 38 e 39 visam a criar as “Linhas Aéreas
Pioneiras”. A emenda nº 39 foi posteriormente retirada pelo autor. A emenda
estimula a aviação regional, portanto, somos favoráveis.
A emenda nº 40 propõe que áreas privadas adjacentes aos
aeroportos, poderão ter acesso controlado às pistas de táxi, de pouso e
decolagem, mediante convênio com autoridade administradora do aeroporto.
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Trata-se de matéria complexa que deveria ser disposta por meio de normas
infralegais, razão pelas quais somos contrários à emenda.
A emenda nº 41 visa a limitar a possibilidade de participação de
capital estrangeiro votante nas empresas aéreas a até 51% do total. Em virtude
do acolhimento das emendas nos 5, 7, 11 e 29, não vemos sentido em acolher o
proposto pela emenda nº 41. Nesse sentido, somos por sua rejeição.
Com o intuito de aperfeiçoar a proposta, oferecemos um
substitutivo ao texto original, que inclui todas as mudanças sugeridas nesse
parecer.

III – VOTO
Diante do exposto, votamos pela admissibilidade e pela
adequação econômico-financeira da Medida Provisória nº 714, de 2016, e, no
mérito, pela sua aprovação, acatadas, total ou parcialmente, as emendas nos 5,
7, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 42, 43 e 44, com
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as alterações redacionais necessárias, e rejeitadas as demais, na forma do
seguinte projeto de lei de conversão:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº

, DE 2016

Extingue o Adicional de Tarifa Aeroportuária,
suprime as limitações ao investimento estrangeiro na
aviação civil e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O Adicional de Tarifa Aeroportuária, criado pela Lei nº
7.920, de 7 de dezembro de 1989, fica extinto a partir de 1º de janeiro de 2017.
§ 1º Na data mencionada no caput, a Agência Nacional de Aviação
Civil - Anac alterará os valores das tarifas aeroportuárias para incorporar o valor
correspondente à extinção do Adicional da Tarifa Aeroportuária.
§ 2º. A incorporação do Adicional da Tarifa Aeroportuária de que
trata o §1º não será aplicável para o cálculo da URTA – Unidade de Referência
da Tarifa Aeroportuária prevista nos contratos de concessão de infraestrutura
aeroportuária federal celebrados até a data de publicação da Medida Provisória
nº 714, de 2016.
Art. 2º Até a conclusão da recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos de concessão para exploração de infraestrutura
aeroportuária, em razão do disposto no art. 1º, a diferença entre os valores das
tarifas revistas e aquelas decorrentes dos contratos vigentes na data de
publicação da Medida Provisória nº 714, de 2016, deverá ser repassada ao
Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC, descontados os tributos, e a
contribuição variável incidentes sobre esta diferença, a título de valor devido
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como contrapartida à União em razão da outorga de que trata o art. 63, § 1º,
inciso III, da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.
§ 1º O recolhimento dos valores mencionados no caput deverá ser
efetuado pelas concessionárias até o décimo quinto dia útil do mês subsequente
ao da arrecadação das tarifas, com sistemática idêntica à empregada para a
cobrança das tarifas aeroportuárias.
§ 2º A Anac deverá concluir os processos de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro de que trata o caput no prazo de cento e oitenta
dias, contados a partir da incorporação de que trata o art. 1º.
Art. 3º A Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 2º .....................................................................................
§ 1º A atribuição prevista no caput poderá́ ser realizada mediante
ato administrativo ou por meio de contratação direta da Infraero pela
União, nos termos do regulamento.
§ 2º Para cumprimento de seu objeto social, a Infraero fica
autorizada a:
I - criar subsidiárias; e
II - participar, em conjunto com suas subsidiárias, minoritariamente
ou majoritariamente, de outras sociedades públicas ou privadas.
III – transferir para o Comando da Aeronáutica, do Ministério da
Defesa, subsidiária que tenha como objeto a navegação aérea.
§ 3º As subsidiárias e sociedades de que tratam os incisos I e II do
§ 2º poderão atuar também no exterior.” (NR)

Art. 4º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 38-A. O operador aeroportuário poderá fazer a remoção de
aeronaves, equipamentos e outros bens deixados nas áreas
aeroportuárias, sempre que restrinjam a operação, a ampliação da
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capacidade, o regular funcionamento ou ocasionem riscos sanitários ou
ambientais.
§ 1º O disposto no caput se aplica também a aeronaves,
equipamentos e outros bens integrantes de massa falida, mediante
comunicação ao juízo competente.
§ 2º As despesas realizadas com as providências de que trata este
artigo serão reembolsadas pelos proprietários dos bens e, em caso de
falência, constituirão créditos extra concursais a serem pagos pela
massa.”
“SEÇÃO V
Do Intercâmbio
Art. 137-A. Dá-se o intercâmbio de aeronave ou de motores
destinados a aeronaves quando a empresa de transporte aéreo titular do
direito de uso de uma aeronave ou de motores, denominada
intercambiadora, cede o direito do respectivo uso à empresa de
transporte aéreo de outra nacionalidade, beneficiária do intercâmbio, por
tempo determinado, para sua operação, mediante remuneração.
§ 1º As aeronaves estrangeiras intercambiadas com empresas
brasileiras de transporte aéreo deverão passar por vistoria técnica e
serem inscritas no Registro Aeronáutico Brasileiro.
§ 2º A aeronave em intercâmbio deverá manter as suas marcas de
nacionalidade e de matrícula de origem, possuindo apenas um
certificado de aeronavegabilidade brasileiro, em que conste a
identificação da empresa aérea intercambiadora, da empresa aérea
beneficiária do intercâmbio e a anuência do proprietário da aeronave
para o intercâmbio.
§ 3º A beneficiária do intercâmbio será integralmente responsável
por quaisquer danos causados em decorrência do uso da aeronave no
período em que a mesma estiver sob sua titularidade.
§ 4° Qualquer empresa beneficiária do intercâmbio de aeronaves,
utilizando o direito de tráfego Brasileiro, deverá empregar tripulantes
brasileiros, com contrato de trabalho no Brasil.
Art. 137-B. As empresas de transporte aéreo que pretendam atuar
na qualidade de intercambiadoras ou beneficiárias do intercâmbio
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deverão observar a legislação aplicável nas jurisdições em que a
aeronave será operada.
Parágrafo único. No caso de discrepância entre a legislação interna
de ambas as jurisdições, os respectivos agentes reguladores deverão
intermediar o conflito, com vistas à solução das discrepâncias.
Art. 137-C. Durante o período em que a aeronave estiver sujeita ao
intercâmbio, a beneficiária do intercâmbio poderá:
I – operar livremente a aeronave em quaisquer rotas no país da
empresa beneficiária do intercâmbio;
II - sobrevoar o território do país de origem da intercambiadora;
III - pousar no território do país da intercambiadora para fins
comerciais;
IV - embarcar e desembarcar no território da intercambiadora,
passageiros, bagagens, carga e mala postal, separadamente ou em
combinação, destinados a ou originados em pontos no território do outro
país.
Art. 137-D. O intercâmbio de aeronaves deve observar as regras e
recomendações previstas em tratados, convenções ou acordos
internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil.”
“Art. 156. ...................................................................................
§ 1° A função remunerada a bordo de aeronaves, nacionais ou
estrangeiras quando operadas por empresa brasileira no formato de
intercâmbio, é privativa de titulares de licenças específicas, emitidas
pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira e reservada a brasileiros
natos ou naturalizados.
........................................................................................’ (NR)”
“Art. 175. ...................................................................................
§ 1° A relação jurídica entre a União e o empresário que explora os
serviços aéreos públicos pauta-se pelas normas estabelecidas neste
Código e legislação complementar e pelas condições da respectiva
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concessão ou autorização, devendo o empresário estar constituído no
Brasil, mediante legislação brasileira;
........................................................................................’ (NR)”
“Art. 181. A concessão ou autorização somente será́ dada à pessoa
jurídica constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no
Brasil.
§1º Na hipótese de serviços aéreos especializados de ensino, de
adestramento, de investigação, de experimentação científica e de
fomento ou proteção ao solo, ao meio ambiente e a similares, a
autorização pode ser outorgada a associações civis.
§2º Voos internacionais operados por empresas aeroviárias,
valendo-se do direito de tráfego do estado brasileiro, deverão ser
operados exclusivamente por tripulações brasileiras, com contrato de
trabalho no Brasil, ressalvadas as disposições previstas neste Código e
na Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984.” (NR)

Art. 5º A Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 3º ......................................................................................
....................................................................................................
VI – Tarifa de Conexão – devida pela utilização das instalações e
serviços de despacho, desembarque e reembarque da Estação de
Passageiros, incide sobre o passageiro do transporte aéreo que utilizar a
Estação de Passageiros.
Parágrafo único. As tarifas de que tratam os incisos I a VI deste
artigo serão cobradas, apartadamente, da tarifa do bilhete.” (NR)
“Art. 7º ......................................................................................
....................................................................................................
V – da Tarifa de Conexão:
........................................................................................” (NR)

Art. 6º Ficam criadas as Linhas Pioneiras, com garantia de
exploração exclusiva para as operadoras regionais, pelo período de 10 (dez)
anos, que irão executar a ligação de transporte aéreo regular enquadrado como
rota de baixa densidade de tráfego e que não esteja sendo operada
co-tu2016-04859
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comercialmente até a data da publicação da MPV nº 714, de 2016, vedado
recebimento de subsídio federal de que trata a lei nº 13.097 de 2015.
Parágrafo único. As empresas que irão operar as linhas pioneiras
serão regionais, cuja função será de alimentar as linhas comerciais em atuação
no país, seja por acordo de cooperação (code share), seja por contrato de
prestação de serviços e terão características, regulação e consequentemente
custos diferentes das atuais linhas comerciais, que não poderão operar estas
linhas no mesmo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
Art. 7º Ficam remitidos os débitos decorrentes do Adicional de
Tarifa Aeroportuária, criado pela Lei nº 7.920, de 7 de dezembro de 1989,
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acumulados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária –
INFRAERO no período de 1º de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.
Art. 8º Ficam revogados:
I - o inciso III do caput do art. 181 e o art. 182 da Lei nº 7.565, de
19 de dezembro de 1986; e
II - a partir de 1º de janeiro de 2017:
a) a Lei nº 7.920, de 7 de dezembro de 1989;
b) a Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; e
2011.

c) o inciso I do § 1º do art. 63 da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão,
, Presidente

, Relator
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ERRATA
(à Medida Provisória nº 714, de 2016)
Com relação à primeira versão do relatório, que foi lida e distribuída
no início da última reunião da Comissão Mista, em 7 de junho de 2016, são
necessárias algumas alterações ao texto do projeto de lei de conversão que
propusemos naquela oportunidade.
Tais alterações decorrem de um intenso trabalho que tivemos após a
última reunião, em que buscamos ouvir as preocupações e ponderações de nossos
nobres colegas e de representantes do setor privado e dos trabalhadores. De tudo o
que discutimos e refletimos desde então, queremos nos focar na necessidade de
conferir maior gradualismo à abertura do mercado de aviação civil brasileiro ao
capital estrangeiro.
O texto original da MPV nº 714, de 2016, previa a alteração do art.
181 da Lei nº 7.565, de 1986, o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA),
ampliando a possibilidade de participação do capital estrangeiro em empresas
aéreas nacionais de 20% para 49%. Na primeira versão desse parecer, acolhemos
as emendas nos 5, 7, 11 e 29, que propõem a elevação desse limite para até 100%.
No entanto, após intensas deliberações, mudamos nosso entendimento, e
concluímos pela necessidade de retornarmos ao texto original da MPV, conferindo
o mencionado gradualismo à abertura proposta.
Deve-se destacar que essa alteração não visa defender empresas
aéreas, mas sim preservar um mercado estratégico para o Brasil, mantendo o
controle das empresas nas mãos de brasileiros e garantindo a preservação de
empregos no país. Além disso, evita-se o risco de concorrência predatória no
mercado nacional, que poderia ser criada pela força excessiva do capital
estrangeiro, particularmente em um momento de crise econômica.
Dessa forma, acreditamos ter encontrado uma sintonia fina entre a
necessidade de se promover investimentos externos diretos nesse importante setor
da economia brasileira, ao mesmo tempo em que salvaguardamos a soberania
nacional e protegemos postos de emprego dos brasileiros que trabalham, direta ou
indiretamente, com transporte aéreo no País.
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Ante tais fatos, assim votamos:
Diante do exposto, votamos pela admissibilidade e pela adequação
econômico-financeira da Medida Provisória nº 714, de 2016, e, no mérito, pela sua
aprovação, acatadas, total ou parcialmente, as emendas nos 9, 10, 13, 14, 18, 23,
26, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 42, 43 e 44, com as alterações redacionais
necessárias, e rejeitadas as demais, na forma do seguinte projeto de lei de
conversão:
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, DE 2016

Extingue o Adicional de Tarifa Aeroportuária, amplia o limite
de participação do investimento estrangeiro na aviação civil
para 49% do capital com direito a voto, e dá outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O Adicional de Tarifa Aeroportuária, criado pela Lei nº 7.920,
de 7 de dezembro de 1989, fica extinto a partir de 1º de janeiro de 2017.
§ 1º Na data mencionada no caput, a Agência Nacional de Aviação
Civil - Anac alterará os valores das tarifas aeroportuárias para incorporar o valor
correspondente à extinção do Adicional da Tarifa Aeroportuária.
§ 2º. A incorporação do Adicional da Tarifa Aeroportuária de que trata
o §1º não será aplicável para o cálculo da URTA – Unidade de Referência da
Tarifa Aeroportuária prevista nos contratos de concessão de infraestrutura
aeroportuária federal celebrados até a data de publicação da Medida Provisória nº
714, de 2016.
Art. 2º Até a conclusão da recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos de concessão para exploração de infraestrutura
aeroportuária, em razão do disposto no art. 1º, a diferença entre os valores das
tarifas revistas e aquelas decorrentes dos contratos vigentes na data de publicação
da Medida Provisória nº 714, de 2016, deverá ser repassada ao Fundo Nacional de
Aviação Civil - FNAC, descontados os tributos, e a contribuição variável
incidentes sobre esta diferença, a título de valor devido como contrapartida à União
em razão da outorga de que trata o art. 63, § 1º, inciso III, da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011.
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§ 1º O recolhimento dos valores mencionados no caput deverá ser
efetuado pelas concessionárias até o décimo quinto dia útil do mês subsequente ao
da arrecadação das tarifas, com sistemática idêntica à empregada para a cobrança
das tarifas aeroportuárias.
§ 2º A Anac deverá concluir os processos de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro de que trata o caput no prazo de cento e oitenta
dias, contados a partir da incorporação de que trata o art. 1º.
Art. 3º A Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 2º .....................................................................................
§ 1º A atribuição prevista no caput poderá́ ser realizada mediante ato
administrativo ou por meio de contratação direta da Infraero pela União, nos
termos do regulamento.
§ 2º Para cumprimento de seu objeto social, a Infraero fica autorizada a:
I - criar subsidiárias; e
II - participar, em conjunto com suas subsidiárias, minoritariamente ou
majoritariamente, de outras sociedades públicas ou privadas.
III – transferir para o Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa,
subsidiária que tenha como objeto a navegação aérea.
§ 3º As subsidiárias e sociedades de que tratam os incisos I e II do § 2º
poderão atuar também no exterior.” (NR)

Art. 4º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 38-A. O operador aeroportuário poderá fazer a remoção de aeronaves,
equipamentos e outros bens deixados nas áreas aeroportuárias, sempre que
restrinjam a operação, a ampliação da capacidade, o regular funcionamento ou
ocasionem riscos sanitários ou ambientais.
§ 1º O disposto no caput se aplica também a aeronaves, equipamentos e
outros bens integrantes de massa falida, mediante comunicação ao juízo
competente.
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§ 2º As despesas realizadas com as providências de que trata este artigo serão
reembolsadas pelos proprietários dos bens e, em caso de falência, constituirão
créditos extra concursais a serem pagos pela massa.”
“SEÇÃO V
Do Intercâmbio
Art. 137-A. Dá-se o intercâmbio de aeronave ou de motores destinados a
aeronaves quando a empresa de transporte aéreo titular do direito de uso de uma
aeronave ou de motores, denominada intercambiadora, cede o direito do respectivo
uso à empresa de transporte aéreo de outra nacionalidade, beneficiária do
intercâmbio, por tempo determinado, para sua operação, mediante remuneração.
§ 1º As aeronaves estrangeiras intercambiadas com empresas brasileiras de
transporte aéreo deverão passar por vistoria técnica e serem inscritas no Registro
Aeronáutico Brasileiro.
§ 2º A aeronave em intercâmbio deverá manter as suas marcas de
nacionalidade e de matrícula de origem, possuindo apenas um certificado de
aeronavegabilidade brasileiro, em que conste a identificação da empresa aérea
intercambiadora, da empresa aérea beneficiária do intercâmbio e a anuência do
proprietário da aeronave para o intercâmbio.
§ 3º A beneficiária do intercâmbio será integralmente responsável por
quaisquer danos causados em decorrência do uso da aeronave no período em que a
mesma estiver sob sua titularidade.
§ 4° Qualquer empresa beneficiária do intercâmbio de aeronaves, utilizando o
direito de tráfego Brasileiro, deverá empregar tripulantes brasileiros, com contrato
de trabalho no Brasil.
Art. 137-B. As empresas de transporte aéreo que pretendam atuar na
qualidade de intercambiadoras ou beneficiárias do intercâmbio deverão observar a
legislação aplicável nas jurisdições em que a aeronave será operada.
Parágrafo único. No caso de discrepância entre a legislação interna de ambas
as jurisdições, os respectivos agentes reguladores deverão intermediar o conflito,
com vistas à solução das discrepâncias.
Art. 137-C. Durante o período em que a aeronave estiver sujeita ao
intercâmbio, a beneficiária do intercâmbio poderá:
I – operar livremente a aeronave em quaisquer rotas no país da empresa
beneficiária do intercâmbio;
II - sobrevoar o território do país de origem da intercambiadora;
III - pousar no território do país da intercambiadora para fins comerciais;
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IV - embarcar e desembarcar no território da intercambiadora, passageiros,
bagagens, carga e mala postal, separadamente ou em combinação, destinados a ou
originados em pontos no território do outro país.
Art. 137-D. O intercâmbio de aeronaves deve observar as regras e
recomendações previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais
celebrados pela República Federativa do Brasil.”
“Art. 156. ...................................................................................
§ 1° A função remunerada a bordo de aeronaves, nacionais ou estrangeiras
quando operadas por empresa brasileira no formato de intercâmbio, é privativa de
titulares de licenças específicas, emitidas pela Autoridade de Aviação Civil
Brasileira e reservada a brasileiros natos ou naturalizados.
........................................................................................’ (NR)”
“Art. 175. ...................................................................................
§ 1° A relação jurídica entre a União e o empresário que explora os serviços
aéreos públicos pauta-se pelas normas estabelecidas neste Código e legislação
complementar e pelas condições da respectiva concessão ou autorização, devendo o
empresário estar constituído no Brasil, mediante legislação brasileira;
........................................................................................’ (NR)”
“Art. 181. A concessão ou autorização somente será́ dada à pessoa jurídica
brasileira que tiver:
I - sede no País; e
II - pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do capital com direito a voto
pertencente a brasileiros, prevalecendo essa limitação nos eventuais aumentos do
capital social.
.............................................................................................................................
§ 3º Depende de aprovação da autoridade aeronáutica a transferência a
estrangeiro das ações com direito a voto que estejam incluídas na margem de 49%
(quarenta e nove por cento) do capital a que se refere o inciso II do caput.
§ 4º Caso a soma final de ações em poder de estrangeiros não ultrapasse 49%
(quarenta e nove por cento) do capital, as pessoas estrangeiras, naturais ou
jurídicas, poderão adquirir ações do aumento de capital.
§ 5º Observada a reciprocidade, os acordos sobre serviços aéreos celebrados
pela República Federativa do Brasil poderão prever limite de capital social votante
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em poder de brasileiros inferior ao mínimo estabelecido no inciso II do caput, com
validade apenas entre as partes contratantes.
§ 6º Na hipótese de serviços aéreos especializados de ensino, de adestramento,
de investigação, de experimentação científica e de fomento ou proteção ao solo, ao
meio ambiente e a similares, a autorização pode ser outorgada a associações civis.”
§7º Voos internacionais operados por empresas aeroviárias, valendo-se do
direito de tráfego do estado brasileiro, deverão ser operados exclusivamente por
tripulações brasileiras, com contrato de trabalho no Brasil, ressalvadas as
disposições previstas neste Código e na Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984.” (NR)

Art. 5º A Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 3º ......................................................................................
....................................................................................................
VI – Tarifa de Conexão – devida pela utilização das instalações e serviços de
despacho, desembarque e reembarque da Estação de Passageiros, incide sobre o
passageiro do transporte aéreo que utilizar a Estação de Passageiros.
Parágrafo único. As tarifas de que tratam os incisos I a VI deste artigo serão
cobradas, apartadamente, da tarifa do bilhete.” (NR)
“Art. 7º ......................................................................................
....................................................................................................
V – da Tarifa de Conexão:
........................................................................................” (NR)

Art. 6º Ficam criadas as Linhas Pioneiras, com garantia de exploração
exclusiva para as operadoras regionais, pelo período de 10 (dez) anos, que irão
executar a ligação de transporte aéreo regular enquadrado como rota de baixa
densidade de tráfego e que não esteja sendo operada comercialmente até a data da
publicação da MPV nº 714, de 2016, vedado recebimento de subsídio federal de
que trata a lei nº 13.097 de 2015.
Parágrafo único. As empresas que irão operar as linhas pioneiras
serão regionais, cuja função será de alimentar as linhas comerciais em atuação no
país, seja por acordo de cooperação (code share), seja por contrato de prestação de
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serviços e terão características, regulação e consequentemente custos diferentes das
atuais linhas comerciais, que não poderão operar estas linhas no mesmo Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
Art. 7º Ficam remitidos os débitos decorrentes do Adicional de Tarifa
Aeroportuária, criado pela Lei nº 7.920, de 7 de dezembro de 1989, acumulados
pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO no período
de 1º de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.
Art. 8º Ficam revogados:
I - o inciso III do caput do art. 181 e o art. 182 da Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986; e
II - a partir de 1º de janeiro de 2017:
a) a Lei nº 7.920, de 7 de dezembro de 1989;
b) a Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; e
c) o inciso I do § 1º do art. 63 da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de
2011.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 13, DE 2016
Extingue
o
Adicional
de
Tarifa
Aeroportuária, amplia o limite de
participação do investimento estrangeiro na
aviação civil para 49% do capital com direito
a voto, e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O Adicional de Tarifa Aeroportuária, criado pela Lei nº
7.920, de 7 de dezembro de 1989, fica extinto a partir de 1º de janeiro de 2017.
§ 1º Na data mencionada no caput, a Agência Nacional de Aviação
Civil - Anac alterará os valores das tarifas aeroportuárias para incorporar o
valor correspondente à extinção do Adicional da Tarifa Aeroportuária.
§ 2º A incorporação do Adicional da Tarifa Aeroportuária de que
trata o §1º não será aplicável para o cálculo da URTA – Unidade de Referência
da Tarifa Aeroportuária prevista nos contratos de concessão de infraestrutura
aeroportuária federal celebrados até a data de publicação da Medida Provisória
nº 714, de 2016.

Art. 2º Até a conclusão da recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos de concessão para exploração de infraestrutura
aeroportuária, em razão do disposto no art. 1º, a diferença entre os valores das
tarifas revistas e aquelas decorrentes dos contratos vigentes na data de
publicação da Medida Provisória nº 714, de 2016, deverá ser repassada ao
Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC, descontados os tributos, e a
contribuição variável incidentes sobre esta diferença, a título de valor devido
como contrapartida à União em razão da outorga de que trata o art. 63, § 1º,
inciso III, da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.
§ 1º O recolhimento dos valores mencionados no caput deverá ser
efetuado pelas concessionárias até o décimo quinto dia útil do mês subsequente
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ao da arrecadação das tarifas, com sistemática idêntica à empregada para a
cobrança das tarifas aeroportuárias.
§ 2º A Anac deverá concluir os processos de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro de que trata o caput no prazo de cento e oitenta
dias, contados a partir da incorporação de que trata o art. 1º.
§ 3º Os recursos capitalizados no Fundo Nacional da Aviação Civil
não serão objeto de contingenciamento, nem de transferência para o tesouro,
em qualquer circunstância, conforme diretriz insculpida no parágrafo único, do
art. 8º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 3º A Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 2º .....................................................................................
§ 1º A atribuição prevista no caput poderá́ ser realizada mediante ato
administrativo ou por meio de contratação direta da Infraero pela União, nos
termos do regulamento.
§ 2º Para cumprimento de seu objeto social, a Infraero fica autorizada a:
I - criar subsidiárias;
II - participar, em conjunto com suas subsidiárias, minoritariamente ou
majoritariamente, de outras sociedades públicas ou privadas; e
III – transferir para o Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa,
subsidiária que tenha como objeto a navegação aérea.
§ 3º As subsidiárias e sociedades de que tratam os incisos I e II do § 2º
poderão atuar também no exterior.” (NR)

Art. 4º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 38-A. O operador aeroportuário poderá fazer a remoção de
aeronaves, equipamentos e outros bens deixados nas áreas aeroportuárias,
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sempre que restrinjam a operação, a ampliação da capacidade, o regular
funcionamento ou ocasionem riscos sanitários ou ambientais.
§ 1º O disposto no caput se aplica também a aeronaves, equipamentos e
outros bens integrantes de massa falida, mediante comunicação ao juízo
competente.
§ 2º As despesas realizadas com as providências de que trata este artigo
serão reembolsadas pelos proprietários dos bens e, em caso de falência,
constituirão créditos extra concursais a serem pagos pela massa.”

“SEÇÃO V
Do Intercâmbio

Art. 137-A. Dá-se o intercâmbio de aeronave ou de motores destinados
a aeronaves quando a empresa de transporte aéreo titular do direito de uso de
uma aeronave ou de motores, denominada intercambiadora, cede o direito do
respectivo uso à empresa de transporte aéreo de outra nacionalidade,
beneficiária do intercâmbio, por tempo determinado, para sua operação,
mediante remuneração.
§ 1º As aeronaves estrangeiras intercambiadas com empresas brasileiras
de transporte aéreo deverão passar por vistoria técnica e serem inscritas no
Registro Aeronáutico Brasileiro.
§ 2º A aeronave em intercâmbio deverá manter as suas marcas de
nacionalidade e de matrícula de origem, possuindo apenas um certificado de
aeronavegabilidade brasileiro, em que conste a identificação da empresa aérea
intercambiadora, da empresa aérea beneficiária do intercâmbio e a anuência
do proprietário da aeronave para o intercâmbio.
§ 3º A beneficiária do intercâmbio será integralmente responsável por
quaisquer danos causados em decorrência do uso da aeronave no período em
que a mesma estiver sob sua titularidade.
§ 4° Qualquer empresa beneficiária do intercâmbio de aeronaves,
utilizando o direito de tráfego Brasileiro, deverá empregar tripulantes
brasileiros, com contrato de trabalho no Brasil.
Art. 137-B. As empresas de transporte aéreo que pretendam atuar na
qualidade de intercambiadoras ou beneficiárias do intercâmbio deverão
observar a legislação aplicável nas jurisdições em que a aeronave será
operada.
Parágrafo único. No caso de discrepância entre a legislação interna de
ambas as jurisdições, os respectivos agentes reguladores deverão intermediar
o conflito, com vistas à solução das discrepâncias.
Art. 137-C. Durante o período em que a aeronave estiver sujeita ao
intercâmbio, a beneficiária do intercâmbio poderá:
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I – operar livremente a aeronave em quaisquer rotas no país da empresa
beneficiária do intercâmbio;
II - sobrevoar o território do país de origem da intercambiadora;
III - pousar no território do país da intercambiadora para fins
comerciais;
IV - embarcar e desembarcar no território da intercambiadora,
passageiros, bagagens, carga e mala postal, separadamente ou em
combinação, destinados a ou originados em pontos no território do outro país.
Art. 137-D. O intercâmbio de aeronaves deve observar as regras e
recomendações previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais
celebrados pela República Federativa do Brasil.”

“Art. 156. ...................................................................................
§ 1° A função remunerada a bordo de aeronaves, nacionais ou
estrangeiras quando operadas por empresa brasileira no formato de
intercâmbio, é privativa de titulares de licenças específicas, emitidas pela
Autoridade de Aviação Civil Brasileira e reservada a brasileiros natos ou
naturalizados.
........................................................................................’ (NR)”

“Art. 175. ...................................................................................
§ 1° A relação jurídica entre a União e o empresário que explora os
serviços aéreos públicos pauta-se pelas normas estabelecidas neste Código e
legislação complementar e pelas condições da respectiva concessão ou
autorização, devendo o empresário estar constituído no Brasil, mediante
legislação brasileira;
........................................................................................’ (NR)”

“Art. 181. A concessão ou autorização somente será́ dada à pessoa
jurídica brasileira que tiver:
I - sede no País; e
II - pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do capital com direito
a voto pertencente a brasileiros, prevalecendo essa limitação nos eventuais
aumentos do capital social.
.................................................................................................................
§ 3º Depende de aprovação da autoridade aeronáutica a transferência a
estrangeiro das ações com direito a voto que estejam incluídas na margem de
49% (quarenta e nove por cento) do capital a que se refere o inciso II do caput.
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§ 4º Caso a soma final de ações em poder de estrangeiros não ultrapasse
49% (quarenta e nove por cento) do capital, as pessoas estrangeiras, naturais
ou jurídicas, poderão adquirir ações do aumento de capital.
§ 5º Observada a reciprocidade, os acordos sobre serviços aéreos
celebrados pela República Federativa do Brasil poderão prever limite de
capital social votante em poder de brasileiros inferior ao mínimo estabelecido
no inciso II do caput, com validade apenas entre as partes contratantes.
§ 6º Na hipótese de serviços aéreos especializados de ensino, de
adestramento, de investigação, de experimentação científica e de fomento ou
proteção ao solo, ao meio ambiente e a similares, a autorização pode ser
outorgada a associações civis.”
§
7º Voos internacionais operados por empresas aeroviárias, valendo-se
do direito de tráfego do estado brasileiro, deverão ser operados
exclusivamente por tripulações brasileiras, com contrato de trabalho no Brasil,
ressalvadas as disposições previstas neste Código e na Lei nº 7.183, de 5 de
abril de 1984.” (NR)

Art. 5º A Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 3º ......................................................................................
....................................................................................................
VI – Tarifa de Conexão – devida pela utilização das instalações e
serviços de despacho, desembarque e reembarque da Estação de Passageiros,
incide sobre o passageiro do transporte aéreo que utilizar a Estação de
Passageiros.
Parágrafo único. As tarifas de que tratam os incisos I a VI deste artigo
serão cobradas, apartadamente, da tarifa do bilhete.” (NR)
“Art. 7º ......................................................................................
....................................................................................................
V – da Tarifa de Conexão:
........................................................................................” (NR)

Art. 6º O art. 63-A da Lei n.º 12.462, de 11 de agosto de 2011,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art 63-A ...............................................................................................
.................................................................................................................
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§ 3º - Os recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC) poderão
ser utilizados para financiamento e apoio à formação de pilotos e profissionais
da aviação civil, bem como para financiamento de equipamentos para
aeroclubes, na forma do regulamento.

Art. 7º Ficam criadas as Linhas Pioneiras, com garantia de
exploração exclusiva para as operadoras regionais, pelo período de 10 (dez)
anos, que irão executar a ligação de transporte aéreo regular enquadrado como
rota de baixa densidade de tráfego e que não esteja sendo operada
comercialmente até a data da publicação da MPV nº 714, de 2016, vedado
recebimento de subsídio federal de que trata a lei nº 13.097 de 2015.
Parágrafo único. As empresas que irão operar as linhas pioneiras
serão regionais, cuja função será de alimentar as linhas comerciais em atuação
no país, seja por acordo de cooperação (code share), seja por contrato de
prestação de serviços e terão características, regulação e consequentemente
custos diferentes das atuais linhas comerciais, que não poderão operar estas
linhas no mesmo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
Art. 8º Ficam remitidos os débitos decorrentes do Adicional de
Tarifa Aeroportuária, criado pela Lei nº 7.920, de 7 de dezembro de 1989,
acumulados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária –
INFRAERO no período de 1º de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.
Art. 9º Ficam revogados:
I - o inciso III do caput do art. 181 e o art. 182 da Lei nº 7.565, de
19 de dezembro de 1986; e
II - a partir de 1º de janeiro de 2017:
a) a Lei nº 7.920, de 7 de dezembro de 1989;
b) a Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; e
2011.

c) o inciso I do § 1º do art. 63 da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 8 de junho de 2016
Senador Hélio José
Presidente
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
Bloco-PP - Roberto Muniz* (S)
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Eduardo Lopes* (S)
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PSB - Romário**

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

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

Rio Grande do Sul
Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PDT - Lasier Martins**

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

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

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

Pernambuco
Bloco-PTB - Armando Monteiro*
Bloco-PT - Humberto Costa*
Bloco-PSB - Fernando Bezerra Coelho**

São Paulo
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira*
PMDB - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Aníbal** (S)

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

Goiás
Bloco-PSB - Lúcia Vânia*
Bloco-PP - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Cidinho Santos* (S)
Bloco-PSD - 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
PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

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

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

Sergipe
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Bloco-PSC - Eduardo Amorim*
Bloco-DEM - Ricardo Franco** (S)

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
PMDB - Eduardo Braga*
Bloco-PCdoB - Vanessa Grazziotin*
Bloco-PSD - Omar Aziz**

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

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

Mato Grosso do Sul
Bloco-PSC - Pedro Chaves* (S)
PMDB - Waldemir Moka*
PMDB - Simone Tebet**

Distrito Federal
Bloco-PPS - Cristovam Buarque*
PMDB - Hélio José* (S)
S/Partido - Reguffe**

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

Tocantins
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira* (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves*
PMDB - Kátia Abreu**

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

Roraima
Bloco-PT - Angela Portela*
PMDB - Romero Jucá*
Bloco-PDT - Telmário Mota**
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(Bancadas dos Partidos no Senado Federal)
PMDB - 19
Dário Berger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SC
Edison Lobão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MA
Eduardo Braga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AM
Eunício Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE
Garibaldi Alves Filho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RN
Hélio José. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DF
Jader Barbalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PA
José Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PB
João Alberto Souza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MA
Kátia Abreu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TO
Marta Suplicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SP
Raimundo Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PB
Renan Calheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AL
Roberto Requião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR
Romero Jucá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RR
Rose de Freitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ES
Simone Tebet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS
Valdir Raupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Waldemir Moka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS
Bloco Social Democrata - 16
PSDB-11 / DEM-4 / PV-1

Aécio Neves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Aloysio Nunes Ferreira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Alvaro Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PV / PR
Antonio Anastasia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Ataídes Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / TO
Cássio Cunha Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PB
Dalirio Beber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Davi Alcolumbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / AP
Flexa Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PA
José Agripino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / RN
José Aníbal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Paulo Bauer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Ricardo Ferraço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / ES
Ricardo Franco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / SE
Ronaldo Caiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Tasso Jereissati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / CE
Bloco de Apoio ao Governo - 13
PT-10 / PDT-3

Acir Gurgacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RO
Angela Portela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RR
Fátima Bezerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RN
Gleisi Hoffmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PR
Humberto Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PE
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
Telmário Mota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RR
Bloco Moderador - 11
PTB-3 / PR-4 / PSC-2 / PRB-1
PTC-1

Armando Monteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PE
Cidinho Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

Eduardo Amorim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSC / SE
Eduardo Lopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRB / RJ
Elmano Férrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PI
Fernando Collor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTC / AL
Magno Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / ES
Pedro Chaves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSC / MS
Vicentinho Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / TO
Wellington Fagundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Zeze Perrella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / MG
Bloco Parlamentar Democracia Progressista - 11
PP-7 / PSD-4

Ana Amélia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RS
Benedito de Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AL
Ciro Nogueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / PI
Gladson Cameli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AC
Ivo Cassol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RO
José Medeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / MT
Omar Aziz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AM
Otto Alencar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / BA
Roberto Muniz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / BA
Sérgio Petecão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AC
Wilder Morais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / GO
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia - 10
PSB-7 / PPS-1 / PCdoB-1 / REDE-1

Antonio Carlos Valadares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / SE
Cristovam Buarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPS / DF
Fernando Bezerra Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / PE
João Capiberibe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / AP
Lídice da Mata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / BA
Lúcia Vânia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / GO
Randolfe Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REDE / AP
Roberto Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / MA
Romário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / RJ
Vanessa Grazziotin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCdoB / AM
S/Partido - 1
Reguffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DF
PMDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bloco Social Democrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bloco de Apoio ao Governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bloco Moderador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bloco Parlamentar Democracia Progressista. . . . . . . . . 11
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia. . . . . . . . . 10
S/Partido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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-PV-PR)
Ana Amélia* (Bloco-PP-RS)
Angela Portela* (Bloco-PT-RR)
Antonio Anastasia** (Bloco-PSDB-MG)
Antonio Carlos Valadares* (Bloco-PSB-SE)
Armando Monteiro* (Bloco-PTB-PE)
Ataídes Oliveira* (Bloco-PSDB-TO)
Benedito de Lira* (Bloco-PP-AL)
Cássio Cunha Lima* (Bloco-PSDB-PB)
Cidinho Santos* (Bloco-PR-MT)
Ciro Nogueira* (Bloco-PP-PI)
Cristovam Buarque* (Bloco-PPS-DF)
Dalirio Beber* (Bloco-PSDB-SC)
Dário Berger** (PMDB-SC)
Davi Alcolumbre** (Bloco-DEM-AP)
Edison Lobão* (PMDB-MA)
Eduardo Amorim* (Bloco-PSC-SE)
Eduardo Braga* (PMDB-AM)
Eduardo Lopes* (Bloco-PRB-RJ)
Elmano Férrer** (Bloco-PTB-PI)
Eunício Oliveira* (PMDB-CE)
Fátima Bezerra** (Bloco-PT-RN)
Fernando Bezerra Coelho** (Bloco-PSB-PE)
Fernando Collor** (Bloco-PTC-AL)

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

Mandatos

*: Período 2011/2019

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

**: Período 2015/2023

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

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DIRETORA
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 - (PTB-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 - VAGO
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COMPOSIÇÃO
LIDERANÇAS
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT) - 13
Líder
Paulo Rocha - PT

Bloco Social Democrata
(PSDB/DEM/PV) - 16

(34,47,65,72)

Vice-Líderes
Acir Gurgacz (9,30)
Lindbergh Farias (31,67,73)
Telmário Mota (8,33,40,50,68)
Gleisi Hoffmann (69,71,76)
Regina Sousa (39)

Vice-Líderes
Ricardo Ferraço
Davi Alcolumbre
Ataídes Oliveira

Líder do DEM - 4
Ronaldo Caiado

(3)

Vice-Líder do DEM
José Agripino (37,60)

Líder do PDT - 3
(9,30)

Vice-Líder do PDT
Telmário Mota (8,33,40,50,68)
Bloco Parlamentar Democracia Progressista
(PP/PSD) - 11
(16,52)

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

Alvaro Dias (19,75)
Bloco Moderador
(PTB/PR/PSC/PRB/PTC) - 11
(6,7,77,82)

Vice-Líderes
Wellington Fagundes (48,54,81)
Elmano Férrer (78,80)
Eduardo Amorim (83)

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

Líder do PP - 7
(14,17,42,51,55)

Líder do PTB - 3
Elmano Férrer

Líder do PSD - 4

(78,80)

Vice-Líder do PTB
Zeze Perrella (84)

(16,52)

Vice-Líder do PSD
Sérgio Petecão (11)

Líder do PR - 4
Wellington Fagundes

(48,54,81)

Vice-Líder do PR
Vicentinho Alves (53)
Líder do PSC - 2
Eduardo Amorim

(83)

Líder do PRB - 1
Eduardo Lopes

(92)

Líder do PTC - 1
Fernando Collor

Governo
Líder
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB

(38,91)

Vice-Líderes
Hélio José (49,57)
Gleisi Hoffmann (69,71,76)
Wellington Fagundes (48,54,81)
Telmário Mota (8,33,40,50,68)
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

Líder
Lídice da Mata - PSB

(15,25)

Vice-Líderes
Antonio Carlos Valadares (61,79,93)
Vanessa Grazziotin (21,23)

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

Líder do PSB - 7
Antonio Carlos Valadares

(61,79,93)

Vice-Líderes do PSB
Fernando Bezerra Coelho
Roberto Rocha (43,63)

(64)

Líder do PPS - 1
Cristovam Buarque

(74)

Líder do PCdoB - 1
Vanessa Grazziotin

(21,23)

Líder do REDE - 1

Líder do PV - 1

Líder
Fernando Collor - PTC

Vice-Líderes
Benedito de Lira (14,17,42,51,55)
Otto Alencar (58)

Omar Aziz

(10,56)

Vice-Líderes do PSDB
Paulo Bauer (22)
Aloysio Nunes Ferreira (38,91)

Vice-Líderes do PT
Lindbergh Farias (31,67,73)
Gleisi Hoffmann (69,71,76)
Fátima Bezerra (35,70)

Benedito de Lira

(88)
(87)

Cássio Cunha Lima

(34,47,65,72)

Líder
Omar Aziz - PSD

(89)

Líder do PSDB - 11

Líder do PT - 10

Acir Gurgacz

(37,60)

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

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

Paulo Rocha

Líder
José Agripino - DEM

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
(PSB/PPS/PCdoB/REDE) - 10

(6,7,77,82)

Randolfe Rodrigues

(27,28)

PMDB - 19
Líder
Eunício Oliveira - PMDB
Vice-Líderes
Waldemir Moka (85)
Rose de Freitas (86)
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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 Ronaldo Caiado foi designado líder do DEM (Of. s/n-2015/DEM).
4. Em 01.02.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
5. Em 01.02.2015, o senador Blairo Maggi foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
6. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
7. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do PTB (Of. 1/2015-GLPTB).
8. Em 01.02.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
9. Em 01.02.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
10. Em 03.02.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado líder do PSDB (Of. s/n GLPSDB).
11. Em 03.02.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado vice-líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. Em 03.02.2015, o Senador Omar Aziz foi designado líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
17. Em 03.02.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado líder do PP (Of. s/n GSCN).,
18. Em 03.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado líder do PPS (Of.18/2015-GSJMEDEI).
19. Em 04.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (expediente s/n).
20. Em 04.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do PT (Of. 2/2015-GLDPT).
21. Em 04.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada líder do PCdoB (Of. 1/2015-GLPCdoB).
22. Em 10.02.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado 1º vice-líder do PSDB (Of. 12/15 GLPSDB).
23. Em 24.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada 2ª vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
24. Em 24.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
25. Em 24.02.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD);
26. Em 24.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 02/2015-GLDBAG).
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 29.09.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado líder da REDE (Of. 67/2015/GSRROD).
29. Em 03.03.2015, o Senador José Pimentel foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
30. Em 03.03.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
31. Em 03.03.2015, o Senador Lindbergh Farias foi designado 3º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
32. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
33. Em 03.03.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
34. Em 03.03.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
35. Em 03.03.2015, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 4ª vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
36. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado 2º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
37. Em 04.03.2015, o Senador José Agripino foi designado vice-líder do DEM (Of. 007/2015-GLDEM).
38. Em 06.03.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado 2º vice-líder do PSDB (Of. 52/2015-GLPSDB).
39. Em 17.03.2015, a Senadora Regina Souza foi desiganda 5ª Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 32/2015-GLDBAG).
40. 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).
41. 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).
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 25.03.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado Vice-Líder do PSB (Of. 30/2015-GLPSB)
44. 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).
45. 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).
46. Em 28.04.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado Líder do Governo (Msg. 120/2015).
47. Em 25.08.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 2º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
48. Em 25.08.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado 3º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
49. Em 25.08.2015, o Senador Hélio José foi designado 1º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
50. Em 09.09.2015, o Senador Telmário Mota foi designado 4º vice-líder do Governo (Mem. 46/2015-GLDGOV).
51. Em 15.10.2015, o Senador Benedito de Lira deixou de exercer a função de segundo Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em virtude da
criação do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. s/n/2015-GLPP).
52. Em 03.11.2015, o Senador Omar Aziz foi designado líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (of. 1/2015).
53. Em 19.11.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado vice-líder do PR (Ofício s/n-GABLIDPR).
54. Em 19.11.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado líder do PR (Ofício s/n - GABLIDPR).
55. Em 24.11.2015, o Senador Benedito de Lira foi desigando Vice-Líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 2/2015-GLDP).
56. Em 08.12.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi reconduzido líder do PSDB para o exercício de 2016 (Of. s/n GLPSDB).
57. Em 10.12.2015, o Senador Hélio José foi designado líder do PMB (Mem. 12-193/2015-GSHJOSE).
58. Em 16.12.2015, o Senador Otto Alencar foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 003/2015).
59. Em 03.02.2016, o Senador Humberto Costa foi reconduzido à liderança do PT (Of. 1/2016-GLDPT).
60. Em 16.02.2016, o Senador José Agripino foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
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61. Em 16.02.2016, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado Líder do PSB, conforme Of. nº 1/2016-GLPSB, em substituição ao Senador
João Capiberibe.
62. Em 24.02.2016, o Senador Humberto Costa foi designado Líder do Governo (MSG nº 49/2016).
63. Em 01.03.2016, o Senador Roberto Rocha foi designado Vice-Líder do PSB (Of. 2/2016-GLPSB)
64. Em 01.03.2016, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado vice-líder do PSB (Of. 2/2016-GLPSB).
65. Em 02.03.2016, o Senador Paulo Rocha foi designado líder do PT, deixando de ocupar a vaga de 1º Vice-líder (Of. 3/2016-GLDPT)
66. Em 08.03.2016, o Senador Donizeti Nogueira foi designado 4º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
67. Em 08.03.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado 2º vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
68. Em 08.03.2016, o Senador Telmário Mota foi designado 3º vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
69. Em 08.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 4ª vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
70. Em 08.03.2016, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 3º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
71. Em 08.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 2ª vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
72. Em 08.03.2016, o Senador Paulo Rocha foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Humberto Costa (Of.
16/2016-GLDBAG)
73. Em 08.03.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
74. Em 17.03.2016, o Senador Cristovam Buarque foi designado líder do PPS (Of. 3-009/2016-GSCB).
75. Em 02.02.2016, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Partido Verde (Memo 008/16-SEN ).
76. Em 22.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 2ª vice-líder do Governo, em substituição ao Senador Paulo Rocha (Memo. 8/2016GLDGOV).
77. Em 30.03.2016, o Senador Fernando Collor foi designado líder do PTC (Of. 1/2016-LIDPTC).
78. Em 05.04.2016, o Senador Elmano Férrer foi designado Líder do PTB (Of. Nº 001/2016-LIDPTB)
79. Em 06.04.2016, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado Vice-Líder do Bloco Socialismo e Democracia, conforme Memo. nº 14/2016BLSDEM.
80. Em 06.04.2016, o Senador Elmano Férrer foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
81. Em 06.04.2016, o Senador Wellington Fagundes foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
82. Em 06.04.2016, o Senador Fernando Collor foi designado líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
83. Em 06.04.2016, o Senador Eduardo Amorim foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
84. Em 03.05.2016, o Senador Zeze Perrella é designado vice-líder do PTB (Of. nº 2/2016-LIDPTB).
85. Em 05.05.2016, o Senador Waldemir Moka foi designado 1º vice-líder do PMDB (Of. 62/2016-GLPMDB).
86. Em 05.05.2016, a Senadora Rose de Freita foi designada 2ª vice-líder do PMDB (Of. 62/2016-GLPMDB).
87. Em 05.05.2016, o Senador Ataídes Oliveira foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2016-Bloco Parlamentar da
Oposição).
88. Em 05.05.2016, o Senador Davi Alcolumbre foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2016-Bloco Parlamentar da
Oposição).
89. Em 05.05.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2016-Bloco Parlamentar da
Oposição).
90. Em 12.05.2016, o Senador Humberto Costa deixou de ser líder do governo (Mensagem nº 253/2016 e Memorando nº 104/2016-GSHCST)
91. Em 01.06.2016, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado Líder do Governo (Mensagem 306/2016).
92. Em 06.06.2016, o Senador Eduardo Lopes é designado Líder do PRB (Memo. nº 1/2016-GSEL).
93. O senador Antonio Carlos Valadares está afastado do exercício pelo motivo "Licença saúde" no período de 06/06/2016 a 20/06/2016.
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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:
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 ACOMPANHAR
O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Junho de 2016

Finalidade: Acompanhar, nos termos do Requerimento nº 976, de 2015, o Programa de habitação
popular Minha Casa Minha Vida.
MEMBROS
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3) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA AVALIAÇÃO DA
APLICAÇÃO DO ECA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

1171

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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4) 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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5) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA PROCEDER
DILIGÊNCIAS NAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA BR-364

1173

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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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: 15/04/2016

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

1. Senador José Pimentel (PT-CE)

Senador Benedito de Lira (PP-AL)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

Maioria (PMDB)
Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

1.

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

(2,4)

1.

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

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)
Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

(3)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

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).
2. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
3. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
4. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 33035492
Fax: 61 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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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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8) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA VERIFICAR "IN LOCO" A SITUAÇÃO
DO GARIMPO IRREGULAR NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)

Finalidade: Verificar "in loco" a situação do garimpo irregular no município de Pontes e Lacerda, no
Estado de Mato Grosso.
Requerimento nº 1.208, de 2015
Número de membros: 3
MEMBROS
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9) COMISSÃO PARA DISCUSSÃO DA
IMPLEMENTAÇÃO DO PARLAMENTARISMO

1177

Finalidade: Comissão Especial, composta por 14 membros titulares e igual número de suplentes, para
formular proposta de adoção de sistema de governo de matriz parlamentarista.
Requerimento nº 131, de 2016
Número de membros: 14 titulares e 14 suplentes
TITULARES
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10) COMISSÃO TEMPORÁRIA DA POLÍTICA
NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Finalidade: Avaliar toda a PNSB - Política Nacional de Segurança de Barragens, criada pela Lei
12.334/2010, bem como o SNISB - Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, a
partir do acidente ocorrido com o rompimento de duas barragens de rejeitos de minérios no município
de Mariana/MG e, assim, propor soluções eficazes.
Requerimento nº 1.305, de 2015
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
RELATOR: Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
Instalação: 01/12/2015
Prazo final prorrogado: 10/06/2016

TITULARES

SUPLENTES

Senador Jorge Viana (PT-AC)
Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
Senador Wilder Morais (PP-GO)
Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
Notas:
*. Em 19.11.2015, a Presidência designou os Senadores Jorge Viana, Ricardo Ferraço, Antonio Anastasia, Fernando Bezerra Coelho, Wilder Morais e
Rose de Freitas para compor o Colegiado.
**. Em 19.11.2015, a Presidência designou os Senadores Antonio Anastasia e Ricardo Ferraço para ocupar, respectivamente, os cargos de Presidente e
Relator da Comissão.
***. Em 10.05.2016, foi lido o Requerimento nº 332, de 2016, de prorrogação do prazo final da Comissão por 30 dias.

Secretário(a): Felipe Costa Geraldes
Telefone(s): 33034854
E-mail: coceti@senado.leg.br
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11) COMISSÃO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL

Finalidade: Destinada a propor soluções que promovam o desenvolvimento nacional.
Requerimento nº 935, de 2015
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Otto Alencar (PSD-BA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
RELATOR: Senador Blairo Maggi (PR-MT) (1)

(1)

Instalação: 01/09/2015
Prazo final: 22/12/2015
Prazo final prorrogado: 22/12/2016

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT)
Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

1. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(8)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

2. Senador Paulo Paim (PT-RS)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Senador Wilder Morais (PP-GO)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)

3. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
4. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(2,17)

5.

(5)

VAGO

(2)

(5,13,16)

Maioria (PMDB)
Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

(11)

Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

2. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

3. Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(25)

Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

4.

Senador Otto Alencar (PSD-BA)

5. Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

(6)

VAGO

(7,19)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)

(7)

(15,30)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

1. Senador José Aníbal (PSDB-SP)

Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

3.

VAGO

(23,27)
(12)

(14,21)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)
Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

1. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

(3)

2. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(20,22)
(24,26)

(3)
(4)

(18)

1. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(9,28,32)

2. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(10,29,31)

Notas:
*. Em 26.08.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular e o Senador Fernando Bezerra Coelho, membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (indicações feitas pela liderança em Plenário).
**. Em 26.08.2015, os Senadores Eunício Oliveira, Simone Tebet, Romero Jucá e Raimundo Lira foram designados membros titulares; e os Senadores
Valdir Raupp, Garibaldi Alves Filho e Waldemir Moka, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a Comissão (Of. 224/2015GLPMDB).
***. Em 26.08.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular e o Senador Wilder Morais, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
da Oposição, para compor a Comissão (indicações feitas pela liderança em Plenário).
****. Em 26.08.2015, os Senadores Humberto Costa, Lindbergh Farias e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; e os Senadores Fátima
Bezerra, Paulo Paim e Cristovam Buarque, como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of. 105/2015GLDBAG).
*****. Em 26.08.2015, os Senadores Antonio Anastasia e Paulo Bauer foram designados membros titulares; e o Senador José Serra, membro suplente,
pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a Comissão (Ofs. 159 e 162/2015-GLPSDB).
******. Em 26.08.2015, os Senadores Douglas Cintra e Blairo Maggi foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e Força,
para compor a Comissão (Of. 63/2015-BLUFOR).
*******. Em 27.08.2015, foi aprovado o Requerimento nº 982, de 2015, que amplia o número de vagas da comissão de 14 para 17.
********. Em 12.11.2015, foi aprovado o Requerimento nº 1.289, de 2015, que prorroga o prazo final de funcionamento da Comissão para
22.12.2016.
5. Em 01.09.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado membro titular e a Senadora Angela Portela membro suplente, para compor a Comissão, pelo
Bloco de Apoio ao Governo (Ofício nº 109/2015-GLDBAG).
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

1180

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

4. Em 01.09.2015, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a
Comissão (Memo. 82/2015-BLSDEM).
3. Em 01.09.2015, o Senador Fernando Bezerra Coelho passa a compor a Comissão como membro titular, e o Senador Randolfe Rodrigues como
membro suplente, em sua substituição (Memo. 82/2015-BLSDEM).
2. Em 01.09.2015, o Senador Benedito de Lira foi indicado membro titular, e o Senador Gladson Cameli, membro suplente, pelo Bloco de Apoio ao
Governo, para compor a comissão (Of. 106/2015-GLDBAG).
1. Em 1º.09.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Otto Alencar, Romero Jucá e Blairo Maggi, respectivamente, Presidente, Vice Presidente e
Relator deste Colegiado (Mem. 1/2015-CDNE).
6. Em 01.09.2015, o Senador Otto Alencar foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, para compor a Comissão (Ofício nº 234/2015GLPMDB).
7. Em 03.09.2015, as Senadoras Sandra Braga e Lúcia Vânia foram designadas membros suplentes pelo Bloco da Maioria, para compor a comissão
(Of. 238/2015-GLPMDB).
8. Em 29.09.2015, a Senadora Gleisi Hoffman foi designada membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao senador Humberto
Costa, que deixa de compor a Comissão (Of. 122/2015-GLDBAG).
9. Em 30.09.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 69/2015-BLUFOR).
10. Em 06.10.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado membro suplente, para compor a Comissão, em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar
União e Força (Of. 71/2015-BLUFOR).
11. Em 07.10.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em substituição ao senador Eunício Oliveira, que
deixa de compor a Comissão (Of. 255/2015-GLPMDB).
12. Em 28.10.2015, o Senador Flexa Ribeiro foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 193/2015-GLPSDB).
13. Em 19.11.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à senadora
Angela Portela, que deixa de compor a Comissão (Of. 136/2015-GLDBAG).
14. Em 15.12.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro suplente pelo Bloco da Oposição em substituição ao Senador Wilder Morais,
que deixa de compor a Comissão (Of. nº 120/2015-GLDEM).
15. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
16. Em 29.03.2016, o Senador Delcidio do Amaral deixa de compor a Comissão pelo Bloco de Apoio ao Governo (Ofícios nºs 25 a 29/2016GLDBAG).
17. Em 13.04.2016, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco Democracia Progressista em substituição ao Senador Benedito
de Lira, que deixa de compor a Comissão (Of. nº 2/2016).
18. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
19. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
20. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
21. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
22. Em 10.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Douglas Cintra (Of. 17/2016-BLOMOD).
23. Em 13.05.2016, o Senador José Serra foi nomeado Ministro de Estado das Relações Exteriores (DOU 13/05/2016, Seção 2, p. 2).
24. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
25. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
26. Em 17.05.2016, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Blairo Maggi (Of. 24/2016-BLOMOD).
27. Em 02.06.2016, o Senador José Aníbal foi designado membro suplente pelo Partido da Social Democracia Brasileira, em vaga anteriormente
ocupada pelo Senador José Serra (Of. 31/2016-GLPSDB).
28. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
29. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
30. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
31. Em 07.06.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Walter Pinheiro (Of. 35/2016-BLOMOD).
32. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Marcelo Crivella
(Of. 36/2016-BLOMOD).

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
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12) 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

MEMBROS

Instalação: 07/07/2010
Prazo final prorrogado: 19/12/2014
Prazo final prorrogado: 19/06/2015
Prazo final prorrogado: 17/06/2016

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.
****************. Em 08.12.2015, foi publicado o Ato do Presidente nº 43, de 2015, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 17 de junho de
2016.

Secretário(a): Reinilson Prado
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13) COMISSÃO ESPECIAL DO IMPEACHMENT 2016

Finalidade: Proferir parecer sobre a Denúncia nº1, de 2016, relativa à autorização para o processo e o
julgamento da Presidente da República por suposto crime de responsabilidade.
Denúncia nº 1, de 2016
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
RELATOR: Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
TITULARES
Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

(6)
(6)

Instalação: 26/04/2016

Maioria (PMDB)

(2)

SUPLENTES

1. Senador Hélio José (PMDB-DF)

Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

2. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

3. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

Senador Dário Berger (PMDB-SC)

4. Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

(4)

Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

5.

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)
Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(9)

(8)

1. Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

2. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

3. Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

4. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT)

(9)

(3)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

Senador José Pimentel (PT-CE)

3. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

Senador Telmário Mota (PDT-RR)

4. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(5)

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

1. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

2. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(7)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(1,3)

3. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)

(1)

Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

Senador Zeze Perrella (PTB-MG)

2. Senador Magno Malta (PR-ES)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)

(1)

Senadora Ana Amélia (PP-RS)

1. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

Senador José Medeiros (PSD-MT)

2. Senador Wilder Morais (PP-GO)

Senador Gladson Cameli (PP-AC)

3. Senador Otto Alencar (PSD-BA)

Notas:
*. Em 25.04.2016, foram eleitos os seguintes senadores para compor a Comissão pelo PMDB: titulares - Raimundo Lira, Rose de Freitas, Simone
Tebet, Dário Berger e Waldemir Moka; suplentes - Hélio José, Marta Suplicy, Garibaldi Alves e João Alberto Souza (Of. 55/2016-GLPMDB);
**. Em 25.04.2016, foram eleitos os seguintes senadores para compor a Comissão pelo Bloco Parlamentar da Oposição: titulares - Aloysio Nunes
Ferreira, Antonio Anastasia, Cássio Cunha Lima e Ronaldo Caiado; suplentes - Tasso Jereissati, Ricardo Ferraço, Paulo Bauer e Davi Alcolumbre (Of.
s/n/2016-OPOSIÇÃO);
***. Em 25.04.2016, foram eleitos os seguintes senadores para compor a Comissão pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista: titulares - Ana
Amélia, José Medeiros e Gladson Cameli; suplentes - Sérgio Petecão, Wilder Morais e Otto Alencar (Memo 6/2016-GLDPRO).
****. Em 25.04.2016, foram eleitos os seguintes senadores para compor a Comissão pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia: titulares Fernando Bezerra Coelho, Romário e Vanessa Grazziotin; suplentes - Roberto Rocha, Randolfe Rodrigues e Cristovam Buarque (Memo. 24/2016BLSDEM);
*****. Em 25.04.2016, foram eleitos os seguintes senadores para compor a Comissão pelo Bloco Moderador: titulares - Wellington Fagundes e Zeze
Perrela; suplentes - Eduardo Amorim e Magno Malta (Of. 14/2016-BLOMOD);
******. Em 25.04.2016, foram eleitos os seguintes senadores para compor a Comissão pelo Bloco de Apoio ao Governo: titulares - Gleisi Hoffmann,
Lindberg Farias, José Pimentel e Telmário Mota; suplentes - Humberto Costa, Fátima Bezerra, Acir Gurgacz e João Capiberibe (Of. 32/2016GLDBAG);
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1. Os blocos parlamentares Socialismo e Democracia, Moderador e Democracia Progressista compartilharão mais duas vagas na comissão.
2. Em 20.04.2016, o Senador Raimundo Lira foi indicado pelo Bloco da Maioria para a Presidência da Comissão (Of. 56/2016-GLPMDB).
3. Em 22.04.2016, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de suplente ao Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 33/2016-GLDBAG).
4. Em 22.04.2016, o Senador Dário Berger foi indicado membro titular pelo Bloco da Maioria, em substituição à indicação do Senador José Maranhão
(Of. 57/2016 - GLPMDB).
5. Em 22.04.2016, o Senador João Capiberibe foi indicado pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia como membro suplente em vaga cedida
pelo Bloco de Apoio ao Governo (Memo. 25/2016-BLSDEM).
6. Em 26.04.2016, a Comissão reunida elegeu o Senador Raimundo Lira e o Senador Antônio Anastasia, respectivamente, Presidente e Relator deste
Colegiado (Memo. 1/2016 - CEI2016).
7. Em 01.06.2016, foi eleita a Senadora Lúcia Vânia para compor a Comissão como membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia,
em substituição ao Senador Romário (Of. 36/2016-GLBSD).
8. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
9. Em 07.06.2016, foram eleitos os Senadores Ricardo Ferraço e Ataídes Oliveira para comporem a Comissão como membros titular e suplente,
respectivamente, pelo Bloco Social Democrata (Of. 34/2016-GLPSDB).

Secretário(a): Eduardo do Lago de Sá e Leandro Bueno
Telefone(s): 33033511
E-mail: coceti@senado.leg.br
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14) COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DE ANTEPROJETO DE LEI GERAL DO DESPORTO BRASILEIRO

Finalidade: Apresentar, no prazo de 180 dias, anteprojeto de Lei Geral do Desporto Brasileiro, reunindo,
sistematizando, e atualizando a legislação em vigor sobre o tema, e regulamentando as relações jurídicas
oriundas da prática desportiva ainda pendentes de disciplina legal.
Ato do Presidente nº 39 de 2015
Número de membros: 13
PRESIDENTE: Caio Cesar Vieira Rocha
VICE-PRESIDENTE: Álvaro Melo Filho (1)
RELATOR: Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos

MEMBROS

Instalação: 29/10/2015
Prazo final: 06/06/2016
Prazo final prorrogado: 16/12/2016

Caio Cesar Vieira Rocha
Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos
Marcos Motta

(2)

Álvaro Melo Filho
Ana Paula Terra
Carlos Eugênio Lopes
Flávio Diz Zveiter
Luiz Felipe Bulus Alves Ferreira
Luiz Felipe Santoro
Pedro Trengrouse
Roberto de Acioli Roma
Marcos Santos Parente Filho
Mizael Conrado de Oliveira
Notas:
*. O Ato do Presidente nº 39, de 27 de outubro de 2015, fixa em 11 o quantitativo de membros da Comissão de Juristas, indicando os Senhores Caio
César Vieira Rocha, Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos, Alexandre Sidnei Guimarães, Álvaro Melo Filho, Ana Paula Terra, Carlos Eugênio
Lopes, Flávio Diz Zveiter, Luiz Felipe Bulos Alves Ferreira, Luiz Felipe Santoro, Pedro Trengrouse e Roberto de Acioli Roma, indicando também
os Senhores Caio César Vieira Rocha e Waldimyr Vinycius de Moraes Camargos, para, respectivamente, ocupar os cargos de Presidente e Relator do
Colegiado.
**. O Ato do Presidente nº 40, de 11 de novembro de 2015, altera o Ato do Presidente nº 39, de 2015 para incluir os Senhores Marcos Santos Parente
Filho e Mizael Conrado de Oliveira como membros integrantes deste Colegiado.
***. Em 07.06.2016, foi lido o Ato do Presidente nº 12, de 2016, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 180 dias.
1. Em 29.10.2015, foi designado Vice-Presidente o Senhor Álvaro Melo Filho (Memorando nº 01/2015-CJDB)
2. O Ato do Presidente nº 44, de 16 de dezembro de 2015, substitui o senhor Alexandre Sidnei Guimarães pelo senhor Marcos Motta.

Secretário(a): Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): (61) 3303-3514
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15) COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE REFORMA
DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA

Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, 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

MEMBROS

Designação: 16/06/2015
Instalação: 16/06/2015
Prazo final: 12/12/2015
Prazo final prorrogado: 15/04/2016

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)

Enio Paes de Oliveira

(1,3)

Ricardo Nogueira da Silva
José Adriano Castanho Ferreira
Ricardo Bernardi
Fernando Silva Alves de Camargo
Carlos Ebner
Marcus Vinícius Ramalho de Oliveira
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.
***. O Ato do Presidente nº 30, de 14 de setembro de 2015, fixa em 25 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando o Especialista
Marcus Vinícius Ramalho de Oliveira para compor o Colegiado.
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****. O ato do Presidente nº 42, de 24 de novembro de 2015, prorroga o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão para o dia 15 de março de
2016.
*****. O ato do Presidente nº 8, de 5 de abril de 2016, prorroga o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão para o dia 15 de abril de 2016.
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).
3. Em 1º.09.2015, o Sr. Enio Paes de Oliveira foi designado membro da comissão (Ato do Presidente nº 27, 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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16) 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, o trato com o cidadãos e
promover a revisão do processo administrativo e judicial de execução fiscal.
Ato da Comissão Diretora nº 13, de 2015
Número de membros: 17
PRESIDENTE: Mauro Campbell Marques
VICE-PRESIDENTE: João Geraldo Piquet Carneiro
RELATOR: José Antonio Dias Toffoli

MEMBROS

Leitura: 19/08/2015
Instalação: 02/09/2015
Prazo final: 11/04/2016

Mauro Campbell Marques
José Antonio Dias Toffoli
Paulo Rabello de Castro
João Geraldo Piquet Carneiro
Mauro Roberto Gomes de Mattos
Ives Gandra Martins
Otavio Luiz Rodrigues Junior
Aristóteles de Queiroz Camara
Mary Elbe Queiroz
Eumar Roberto Novacki
Gabriel Rizza Ferraz
Antonio Helder Medeiros Rebouças
Daniel Vieira Bogéa Soares
Luciana Leal Brayner
Marcello Augusto Diniz Cerqueira
Everardo de Almeida Maciel
Eduardo Maneira
Leandro Paulsen
Heleno Taveira Torres
Paulo Ricardo de Souza Cardoso
Notas:
*. O Ato da Comissão Diretora nº 13, de 20 de agosto de 2015, fixa em 10 o número de membros da Comissão, indicando os Senhores Mauro
Campbell Marques, Paulo Rabello de Castro, João Geraldo Piquet Carneiro, Mauro Roberto Gomes de Mattos, Ives Gandra Martins, Otavio Luiz
Rodrigues Junior, Aristóteles de Queiroz Camara, Mary Elbe Queiroz, Eumar Roberto Novacki, Gabriel Rizza Ferraz.
**. O Ato do Presidente nº 28, de 1º de setembro de 2015, fixa em 16 o número de membros da Comissão, indicando os senhores Mauro Campbell
Marques, José Antonio Dias Toffoli, Paulo Rabello de Castro, João Geraldo Piquet Carneiro, Mauro Roberto Gomes de Mattos, Ives Gandra Martins,
Otavio Luiz Rodrigues Junior, Aristóteles de Queiroz Camara, Mary Elbe Queiroz, Eumar Roberto Novacki, Gabriel Rizza Ferraz, Antonio Helder
Medeiros Rebouças, Daniel Vieira Bogéa Soares, Luciana Leal Brayner, Marcello Augusto Diniz Cerqueira e Everardo de Almeida Maciel para
compor o colegiado. Indicando ainda os Senhores Mauro Campbell Marques, João Geraldo Piquet Carneiro e José Antonio Dias Toffoli como,
respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Relator do colegiado.
***. O Ato do Presidente nº 26, de 1º de setembro de 2015, fixa em 14 o número de membros da Comissão, indicando os senhores Antônio Helder
Medeiros Rebouças, Daniel Vieira Bogéa Soares, Luciana Leal Brayner e Marcello Augusto Diniz Cerqueira para compor o Colegiado.
****. O Ato do Presidente nº 31, de 14 de setembro de 2015, fixa em 17 o número de membros da Comissão, indicando o Senhor Ricardo Vital de
Almeida para compor o Colegiado.
*****. O Ato do Presidente nº 37, de 6 de outubro de 2015, fixa em 20 o número de membros da Comissão, indicando os Senhores Leandro Paulsen,
Heleno Taveira Torres e Paulo Ricardo de Souza Cardoso para compor o Colegiado; o Ato altera, ainda, a finalidade da Comissão, para acrescentar a
promoção da revisão do processo administrativo e judicial de execução fiscal.
******. O Ato do Presidente nº 46, de 15 de dezembro de 2015, altera o Ato da Comissão Diretora nº 13, de 2015, indicando o Senhor Eduardo
Maneira para compor o Colegiado.
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1)CPI DAS PRÓTESES

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar, no prazo de 180 dias, 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
Prazo final prorrogado: 15/08/2016

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT) (1)

Senador Humberto Costa (PT-PE)
VAGO (6,10)

Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

1. Senador Wilder Morais (PP-GO)

Maioria (PMDB)
(11,12,13)

1.

(2,14,16)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
VAGO

(6,7)

(8,15)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)
1. VAGO

(4)

Senador Magno Malta (PR-ES)

(5)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)

(9)

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 Magno Malta foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CPI (Of. 16/2015BLUFOR).
****. 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 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).
******. 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 08.09.2015, foi lido o Requerimento nº 1.032, de 2015, de prorrogação do prazo final da Comissão até o dia 22 de dezembro de 2015.
********. Em 03.12.2015, foi lido o Requerimento nº 1.394, de 2015, de prorrogação do prazo final da Comissão em 180 dias.
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).
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6. Em 15.10.2015, o Senador Donizeti Nogueira passa a ocupar como membro titular, pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Paulo Paim, que deixa de ocupar a Comissão (Ofício nº 131/2015-GLDBAG).
7. Em 15.10.2015, o Senador Wilder Morais é designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Ofício nº 132/2015-GLDBAG).
8. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
9. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
10. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
11. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
12. Em 19.05.2016, o Senador Wirlande da Luz é designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Romero Jucá (Ofício nº 73/2016-GLPMDB).
13. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá é designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Wirlande da Luz(Ofício nº 88/2016-GLPMDB).
14. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
15. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
16. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD)

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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2)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 (REDE-AP)
RELATOR: Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) (3)

(3)

Leitura: 02/03/2015
Designação: 18/03/2015
Instalação: 24/03/2015
Prazo final: 21/09/2015
Prazo final prorrogado: 30/04/2016
Prazo final prorrogado: 27/10/2016

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT) (1)

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

1. Senadora Regina Sousa (PT-PI) (9)
2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Maioria (PMDB)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
Senador Otto Alencar (PSD-BA) (2,10)
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1.
2.

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)

Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (8)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(5,6,7)

(11,15)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

(4)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

1. Senador José Medeiros (PSD-MT)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)

Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(13,14)

(12)

1. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

Notas:
*. 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 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, 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.
51/2015-GLDPP).
****. 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 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).
******. Em 08.09.2015, foi lido o Requerimento nº 1.031, de 2015, de prorrogação do prazo final da Comissão por 180 dias.
*******. Em 29.03.2016, foi lido o Requerimento nº 227, de 2016, de prorrogação do prazo final da Comissão por 180 dias.
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).
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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).
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).
11. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
12. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
13. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
14. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
15. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)

Secretário(a): Eduardo Bruno do Lago de Sá
Telefone(s): 61 33033511/10
Fax: 61 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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3)CPI DO ASSASSINATO DE JOVENS

Finalidade: Investigar o assassinato de jovens no Brasil, no prazo de 180 dias.
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
Prazo final prorrogado: 12/06/2016

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT)

Senador Paulo Paim (PT-RS)
Senadora Angela Portela (PT-RR)
Senador Telmário Mota (PDT-RR)
Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)
VAGO
Senador José Medeiros (PSD-MT)

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

Maioria (PMDB)

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

(2)

(3)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(7)

(8,11)

1.

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)

Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(4)

(2)

1. VAGO

(9)

(6,10)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(5)

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, a Senadora Simone Tebet foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria para compor a Comissão (Of. 128/2015GLPMDB).
****. 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, 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 27.10.2015, lido o Requerimento nº 1.213, de 2015, de prorrogação do prazo final da Comissão por 90 dias.
********. Em 09.03.2016, lido o Requerimento nº 148, de 2016, de prorrogação do prazo final da Comissão por 45 dias.
*********. Em 27.04.2016, foi lido o Requerimento nº 314, de 2016, de prorrogação do prazo final da Comissão por 45 dias.
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).
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5. Em 02.09.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição
ao Senador Randolfe Rodrigues, que deixa de compor a Comissão (Of. 84/2015-BLSDEM).
6. Em 06.10.2015, o Senador Douglas Cintra foi designado membro suplente, pelo Bloco União e Força (Of. 70/2015-BLUFOR).
7. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
8. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
9. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
10. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
11. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)

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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4)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)

Senador Humberto Costa (PT-PE) (1)
Senador Telmário Mota (PDT-RR) (1)
Senadora Regina Sousa (PT-PI) (1)

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
VAGO (6)
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

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

(1)

Maioria (PMDB)
1.
2.

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (3)
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(4,9)

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

(3)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)

Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(2)

(5)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(7,8)

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).
4. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
5. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
6. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
7. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
8. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
9. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
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5)CPI DO FUTEBOL - 2015

Finalidade: Investigar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Comitê Organizador Local da
Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 (COL), no prazo de 180 dias.
Requerimento nº 616, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Romário (PSB-RJ) (3)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

(6)

Leitura: 28/05/2015
Designação: 07/07/2015
Instalação: 14/07/2015
Prazo final: 22/12/2015
Prazo final prorrogado: 16/08/2016

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT)

Senador Gladson Cameli (PP-AC)
Senador Zeze Perrella (PTB-MG)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (2)
VAGO (1,15)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)
2. VAGO (9,11)

(13)

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (16,17)
Senador Omar Aziz (PSD-AM)

(2,13)

Maioria (PMDB)
(7)

1. Senador Hélio José (PMDB-DF)
2. Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)

Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
(5)

(8)

(12,18)

1. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(10)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)

Senador Romário (PSB-RJ)

1. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)

Senador Fernando Collor (PTC-AL)

(4)

(14)

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, 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).
*****. 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 11.11.2015, foi lido o Requerimento nº 1.288, de 2015., que prorroga o prazo da comissão por 180 dias.
1. Em 08.07.2015, o Senador Donizeti Nogueira foi designado membro titular 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).
7. Em 01.09.2015, o Senador João Alberto Souza foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em substituição ao Senador
Eunício Oliveira, que deixa de compor a Comissão (Of. 233/2015-GLPMDB).
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8. Em 02.09.2015, o Senador Eunício Oliveira foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Maioria (Of. 235/2015-GLPMDB).
9. Em 24.09.2015, o Senador Lasier Martins foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 121/2015-GLDBAG).
10. Em 30.09.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of.
180/2015-GLDPSDB).
11. Em 15.10.2015, vago em virtude de o Senador Lasier Martins ter deixado de compor a Comissão (Of. nº 133/2015-GLDBAG).
12. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
13. Em 08.03.2016, o Senador Gladson Cameli foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao
Senador Humberto Costa, que passa a compor a Comissão como suplente (Of. nº 015/2016-GLDBAG).
14. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
15. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
16. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
17. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi confirmado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 87/2016-GLPMDB).
18. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)

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 DAS BARRAGENS

Finalidade: Apurar e analisar possíveis irregularidades na fiscalização e manutenção das barragens da
Samarco Mineradora S.A., no Município de Marina/MG, bem como para investigar responsabilidades
pelo desastre ambiental causado pelo rompimento dessas barragens, ocorrido no dia 5 de novembro de
2015, além de averiguar a situação atual de outros locais de mineração em que haja risco de desastres
semelhantes.
Requerimento nº 1.343, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT)

Leitura: 24/11/2015

1.
2.

Maioria (PMDB)
1.

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)

(1,3)

1.

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)

(2)

1.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)
1.

Notas:
1. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
2. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
3. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
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COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

PRESIDENTE: Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) (6,23,26)
VICE-PRESIDENTE: Senador Raimundo Lira (PMDB-PB) (6)
TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT ) (3)
Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Senador Humberto Costa (PT-PE)

1. Senador José Pimentel (PT-CE)
2. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(25,36,46)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

3. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

4.

(49)

VAGO

(10,16,24,27)

(46)

5. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(24)

Senador Telmário Mota (PDT-RR)

6. Senador Jorge Viana (PT-AC)

Senador Benedito de Lira (PP-AL)

7. Senador Wilder Morais (PP-GO)

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

8. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

(5)

(19)

Maioria (PMDB)
Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

(40,48)

Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)
2. Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

3. Senador José Maranhão (PMDB-PB)

Senador Eduardo Braga (PMDB-AM)

(32,44)

4. Senador José Medeiros (PSD-MT)

(7,31)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

5. Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

(9)

Senador Roberto Requião (PMDB-PR)

6. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

(11)

Senador Omar Aziz (PSD-AM)

7. Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO)

(12,37)

8. Senador Hélio José (PMDB-DF)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador José Agripino (DEM-RN)

(8,14,21,50)

1. Senador José Aníbal (PSDB-SP)

Senador Ricardo Franco (DEM-SE)

(17,28,34,45)

(38,43)

2. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

3. Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

Senador Alvaro Dias (PV-PR)

4. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(1)

Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(13)

(15)

5. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(2,18,20,28)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(22)

Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

2. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

3. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(33,35)

(47,51)

Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(29)

(30)

1. Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

(41)

2. Senador Elmano Férrer (PTB-PI)
3. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(4,39,42)

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).
17. Em 30.09.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Wilder Morais, que deixou de compor a Comissão (Of. 109/2015-GLDEM).
18. Em 30.09.2015, vago em virtude de o Senador Davi Alcolumbre ter sido designado membro titular da comissão, pelo Bloco Parlamentar da
Oposição (of. 109/2015-GLDEM).
19. Em 07.10.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao
Senador Gladson Cameli (Of. 130/2015-GLDBAG).
20. Em 08.12.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 121/2015-GLDEM).
21. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
22. Em 17.02.2016, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição ao
Senador Antônio Carlos Valadares (Of. 005/2016-GLBSD).
23. Em 01.03.2016, o Senador Delcídio do Amaral deixou de ocupar a Presidência da Comissão (Ofício SDA nº 003/2016).
24. Em 01.03.2016, o Senador Acir Gurgacz deixou de atuar como suplente, por ter sido designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo,
em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Reguffe (Of. nº 013/2016-GLDBAG).
25. Em 01.03.2016, o Senador Donizetti Nogueira foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Delcídio do Amaral (Of. 2/2016-GLDBAG).
26. Em 07.03.2016, a Comissão reunida elegeu a Senadora Gleisi Hoffmann Presidenta deste colegiado (Of. nº 12/2016/CAE).
27. Em 22.03.2016, a Senadora Regina Sousa foi designada membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 22/2016-GLDBAG).
28. Em 22.03.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Davi
Alcolumbre, que passa a compor a Comissão como membro suplente (Of. 15/2016-GLDEM).
29. Em 06.04.2016, o Senador Antônio Carlos Valadares foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao
Senador José Medeiros (Memo. 16/2016-BLSDEM).
30. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
31. Em 14.04.2016, o Senador José Medeiros foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 053/2016-GLPMDB).
32. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
33. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
34. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
35. Em 10.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Douglas Cintra (Of. 17/2016-BLOMOD).
36. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
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37. Em 13.05.2016, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro titular pelo bloco da Maioria (Of. 068/2016-GLPMDB).
38. Em 13.05.2016, o Senador José Serra foi nomeado Ministro de Estado das Relações Exteriores (DOU 13/05/2016, Seção 2, p. 2).
39. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
40. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
41. Em 17.05.2016, o Senador Pedro Chaves foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Eduardo Amorim (Of. 23/2016-BLOMOD).
42. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
43. Em 18.05.2016, o Senador José Aníbal foi designado membro suplente, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, em substituição ao
Senador José Serra (Of. 28/2016-GLPSDB)
44. Em 19.05.2016, o Senador Eduardo Braga foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 74/2016-GLPMDB)
45. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 29/2016-GLDEM)
46. Em 01.06.2016, o Senador Humberto Costa foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo , deixando de ocupar o cargo de
suplente na comissão (Of. 36/20156-GLDBAG)
47. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
48. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi confirmado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 81/2016-GLPMDB)
49. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
50. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
51. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD).

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
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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
PRESIDENTE: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(2)

Instalação: 16/09/2015

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

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Maioria (PMDB)
Senador Roberto Requião (PMDB-PR)

1. Senador Hélio José (PMDB-DF)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Wilder Morais (PP-GO)

(1)

(3)

1.

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

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

1.

(4)

Notas:
1. Em 1º.09.2015, o Senador Hélio José foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 129/2015-CAE).
2. Em 16.09.2015, a Subcomissão reunida elegeu o Senador Lindbergh Farias Presidente deste Colegiado (Of. 152/2015-CAE).
3. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
4. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD)
*. 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: Senador Ricardo Franco (DEM-SE) (7,19)
TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT ) (4)
Senador Humberto Costa (PT-PE)

1. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Senador Paulo Paim (PT-RS)

(11,21)

3. Senador José Pimentel (PT-CE)

(11)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

4. Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

Senadora Angela Portela (PT-RR)

5. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

Senadora Ana Amélia (PP-RS)

6. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

(30)

Maioria (PMDB)
Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

1. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

2. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

(10)

Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

3. Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

Senador Dário Berger (PMDB-SC)

4. Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

(6)

Senador Otto Alencar (PSD-BA)

(25,26,28)

5. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)
6. Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ricardo Franco (DEM-SE)

(14,15,23,27)

VAGO

1.

VAGO

(13)

3.

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(13)

4.

(20)

(16,31)

(17)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

(6,10)
(12)

(5,8)

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

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

2. Senador Romário (PSB-RJ)

(9,18)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(29,32)

Senador Elmano Férrer (PTB-PI)
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(9)

(1,22)

1. Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

(2,3)

2. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
(3)

(1)

(24)

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).
14. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
15. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
16. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
17. Em 16.02.2016, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Wilder Morais (Of. 004/2016-GLDEM).
18. Em 17.02.2016, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição ao
Senador Roberto Rocha (Of. 004/2016-GLBSD).
19. Em 24.02.2016, a Comissão reunida elegeu o Senador Ricardo Franco Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 032/2016-PRESIDÊNCIA/CAS).
20. Em 24.02.2016, o Senador Eunício Oliveira foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 019/2016-GLPMDB).
21. Em 09.03.2016, o Senador Acir Gurgacz foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 018/2016-GLDBAG).
22. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
23. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
24. Em 10.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Douglas Cintra (Of. 17/2016-BLOMOD).
25. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
26. Em 19.05.2016, o Senador Wirlande da Luz foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Romero Jucá (Of. 72/2016-GLPMDB).
27. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 30/2016-GLDEM).
28. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Wirlande da Luz (Of. 82/2016-GLPMDB)
29. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
30. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
31. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
32. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD).

Secretário(a): Patricia de Lurdes Motta de Oliveira e Oliveira
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 33034608
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 ) (3)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

(8)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

2. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

Senador José Pimentel (PT-CE)

3. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

4. Senadora Angela Portela (PT-RR)

Senador Humberto Costa (PT-PE)

5. Senador Zeze Perrella (PTB-MG)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

6. Senador Paulo Paim (PT-RS)

Senador Benedito de Lira (PP-AL)

7. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

8. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(25,29)

(47)

(9,28)

Maioria (PMDB)
Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

1. Senador Roberto Requião (PMDB-PR)

Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

2. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

(32,36)

Senador Eduardo Braga (PMDB-AM)

(42,44)

Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

3. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

(11,15)

Senador José Maranhão (PMDB-PB)

4. Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)
6. Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
7. Senador Hélio José (PMDB-DF)

(31,37)

8. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador José Agripino (DEM-RN)

(13)

(7,30,48)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Senador Aécio Neves (PSDB-MG)

(10,16)

2. Senador Alvaro Dias (PV-PR)

(10,16)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(6)

5. Senador Dário Berger (PMDB-SC)
(6)

Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

(33)

(1,12,17,32)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

3. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
4. Senador Ricardo Franco (DEM-SE)

(26,27,39,45)

5. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(2,24)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

2. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(14,22)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

3. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(34)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )

(35)

Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

1. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

2. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(46,49)

Senador Magno Malta (PR-ES)

3. Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

(20,21,38,40)

(18,19,41,43)
(23)

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).
21. Em 02.09.2015, o Senador Douglas Cintra foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Fernando Collor, que deixou de compor a Comissão (Of. 65/2015-BLUFOR).
22. Em 09.09.2015, o Senador João Capiberibe foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição à Senadora
Marta Suplicy, que deixa de compor a Comissão (Of. 80/2015-BLSDEM).
23. Em 30.09.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Elmano Férrer, que deixa de compor a Comissão (Of. 68/2015-BLUFOR).
24. Em 30.09.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Wilder Morais, que deixou de compor a Comissão (Of. 105/2015-GLDEM).
25. Em 20.10.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em substituição ao
Senador Ciro Nogueira, que deixou de compor a Comissão (Of. 8/2015-GLDPP).
26. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
27. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
28. Em 08.12.2015, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Delcídio
do Amaral (Of. 140/2015-GLDBAG).
29. Torna-se sem efeito a indicação apresentada nos termos do Ofício nº 008/2015-GLDPP.
30. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
31. Em 1º.03.2016, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria, em substituição ao Senador Sérgio Petecão (Of.
024/2016-GLPMDB).
32. Em 1º.03.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular pelo Bloco da Oposição, em substituição ao Senador José Serra, deixando
de ocupar vaga de titular pelo Bloco da Maioria (Of. 009/2016-GLPSDB).
33. Em 09.03.2016, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em substituição ao Senador Omar Aziz (Memo.
4/2016-GLPSD).
34. Em 05.04.2016, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao Senador José
Medeiros (Memo. 13/2016-BLSDEM).
35. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
36. Em 14.04.2016, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 050/2016-GLPMDB).
37. Em 04.05.2016, o Senador Hélio José foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 58/2016-GLPMDB).
38. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
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40. Em 10.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Douglas Cintra (Of. 17/2016-BLOMOD).
39. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
41. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
42. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
43. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
44. Em 19.05.2016, o Senador Eduardo Braga foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Romero Jucá (Of. 75/2016-GLPMDB).
45. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 27/2016-GLDEM).
46. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
47. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
48. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
49. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD).

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
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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 ) (2)
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

1.

Senadora Angela Portela (PT-RR)

2. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

VAGO

VAGO

(8)

3. Senador Zeze Perrella (PTB-MG)

(21)

(4)

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

4. Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

Senador Lasier Martins (PDT-RS)

5. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

Senador Paulo Paim (PT-RS)

(28)

6. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

Senador Wilder Morais (PP-GO)

(11)

7. Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

(5)

8. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

Senador Gladson Cameli (PP-AC)

Maioria (PMDB)
Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
VAGO

1. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
2. Senador Roberto Requião (PMDB-PR)

(18,24,27)

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

3. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

4. Senador Hélio José (PMDB-DF)

Senador Otto Alencar (PSD-BA)

5. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

Senador Dário Berger (PMDB-SC)

(3)

Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

(7)

(9)

6.
7.
8.

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ricardo Franco (DEM-SE)

(14,15,20,26)

Senador José Agripino (DEM-RN)

(12,13)

Senador Alvaro Dias (PV-PR)

1.

VAGO

(16,29)

(13)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
3. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

4. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

5.

(6,10)

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

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

Senador Romário (PSB-RJ)

2. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

3. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(22,23)

1.

Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

2.

Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

3.

(19,25)

(17)

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

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 9

1215

******. 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).
11. Em 23.09.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Ivo Cassol
(Of. 117/2015-GLDBAG).
12. Em 23.09.2015, vago em virtude de o Senador Wilder Morais ter sido designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 117/2015GLDBAG).
13. Em 30.09.2015, o Senador José Agripino foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, deixando de ocupar a vaga de
suplente na comissão (Of. 107/2015-GLDEM).
14. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
15. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
16. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
17. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
18. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
19. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
20. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
21. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
22. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
23. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
24. Em 19.05.2016, o Senador Wirlande da Luz foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 70/2016-GLPMDB).
25. Em 23.05.2016, o Senador Pedro Chaves foi designado membro titular pelo Bloco Moderador (Of. 27/2016-BLOMOD).
26. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 35/2016-GLDEM)
27. Em 27.05.2016, vago em virtude de o Senador Wirlande da Luz não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Romero Jucá
(Memo. s/n/2016-GSRJ)
28. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
29. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)

Secretário(a): Willy da Cruz Moura
Reuniões: Terças-Feiras 11:00 horas Telefone(s): 61 33033498
E-mail: ce@senado.leg.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 26/2000, do Senador José Fogaça e outros, com o objetivo
de Acompanhamento das ações Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social.
(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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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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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 ) (2)
Senador Jorge Viana (PT-AC)
VAGO

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)
2. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(20)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

3. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

(13)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)

4.

VAGO

Senador Ivo Cassol (PP-RO)

5. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

(7,13,15)

(5,14)
(3)

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

(9)

Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador José Medeiros (PSD-MT)

(17)

Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

(24,26,27)

2.

VAGO

(22)

3.

VAGO

(10)

4.

VAGO

(6,18)

5.

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )

(8,12,28)

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

1. Senador Alvaro Dias (PV-PR)

Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

2. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

3. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

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

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Senador João Capiberibe (PSB-AP)

2. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )

(16)

Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

2. Senador Fernando Collor (PTC-AL)

(19,25)

(4,21,23)
(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).
12. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
13. Em 01.03.2016, o Senador Acir Gurgacz deixou de atuar como suplente, por ter sido designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo,
em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Reguffe (Of. 14/2016-GLDBAG).
14. Em 29.03.2016, o Senador Delcidio do Amaral deixa de compor a Comissão pelo Bloco de Apoio ao Governo (Ofícios nºs 25 a 29/2016GLDBAG).
15. Em 30.03.2016, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 30/2016-GLDBAG).
16. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
17. Em 14.04.2016, o Senador José Medeiros foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 052/2016-GLPMDB).
18. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
19. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
20. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
21. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
22. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
23. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
24. Em 19.05.2016, o Senador Wirlande da Luz foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 71/2016-GLPMDB)
25. Em 23.05.2016, o Senador Pedro Chaves foi designado membro titular pelo Bloco Moderador (Of. 27/2016-BLOMOD).
26. Em 27.05.2016, vago em virtude de o Senador Wirlande da Luz não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Romero Jucá
(Memo. s/n/2016-GSRJ)
27. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Wirlande da Luz (Of. 84/2016-GLPMDB)
28. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Reuniões: Terças-Feiras 9:30 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 )
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1.

Senador Reguffe (S/Partido-DF)

2.

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1.

Senadora Sandra Braga (PMDB-AM)

2.

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

(2)

1.

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

1. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

(1)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

1.

Notas:
1. Em 12.05.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia (Mem. 30/2015-CMA).
2. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
*. 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 )
Senador Donizeti Nogueira (PT-TO)

1. Senador Delcídio do Amaral (S/Partido-MS)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

2.

Senador Ivo Cassol (PP-RO)

3.

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1.

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

2.

VAGO

3.

(1)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(2)

1. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

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

1.

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

1.

Notas:
1. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
2. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
*. 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 (S/Partido-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 )
Senador Delcídio do Amaral (S/Partido-MS)

1. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(5)

(1,5)

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(4)

(6,7)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

(3)

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

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Douglas Cintra (PTB-PE)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

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).
6. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
7. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
*. 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 )
Senador Telmário Mota (PDT-RR)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(3)

(4)

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Senador José Medeiros (PSD-MT)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(2)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

1.

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

1.

VAGO

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).
2. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
3. Em 31.05.2016, o Senador Telmário Mota foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao
Senador Ivo Cassol, que deixou de compor a Subcomissão (Memo 27/2016-CMA).
4. Em 31.05.2016, o Senador Humberto Costa foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao
Senador Benedito de Lira, que deixou de compor a Subcomissão (Memo 27/2016-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).
**. Em 29.02.2016, foram reativados os trabalhos da Subcomissão (Memo. nº 1/2016-CMA)
***. Em 05.04.2016, foram designados como membros suplentes os Senadores Flexa Ribeiro, pelo Bloco Parlamentar da Oposição; Eduardo Amorim,
pelo Bloco Parlamentar União e Força; e Ivo Cassol, pelo Bloco de Apoio ao Governo (Memo. 18/2016/CMA).
****. Em 17.05.2016, foram designados os Senadores Ivo Cassol, como titular, e Benedito de Lira, como suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo;
José Medeiros, como suplente, pelo Bloco da Maioria; e Eduardo Amorim, como titular, pelo Bloco Moderador (Memo. 26/2016/CMA).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Reuniões: Terças-Feiras 9:30 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 ) (4)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

2. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

Senadora Angela Portela (PT-RR)
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
VAGO

(8,10,14)

3. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

(8)

(3)

4. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(2)

5. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(23)

Senador Benedito de Lira (PP-AL)

6. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(14)

(20)

Maioria (PMDB)
Senador Dário Berger (PMDB-SC)

1. Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

Senador Hélio José (PMDB-DF)

2. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
Senador Omar Aziz (PSD-AM)

(7,12)

5.

(13)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ricardo Franco (DEM-SE)

(17,18,22,24)

Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(9)

4.

(12)

Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

3. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

(11)

VAGO

(16)

2.
3.

(11)

Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

1.

(19,26)

(11)

4.

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

1. Senador Romário (PSB-RJ)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

2. Senador José Medeiros (PSD-MT)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )

(21)

Senador Magno Malta (PR-ES)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

2. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(5)

(15,25,27)

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

1226

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

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).
15. Em 01.09.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado membro suplente pelo Bloco União e Força (Of.64/2015-BLUFOR).
16. Em 1º.10.2015, vago em razão do Senador Davi Alcolumbre ter deixado de compor a comissão(Of. 106/2015-GLDEM).
17. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
18. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
19. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
20. Em 16.02.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 001/2016-GLDBAG).
21. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
22. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
23. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
24. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 32/2016-GLDEM)
25. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
26. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
27. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: cdh@senado.gov.br
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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 )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

1. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

Maioria (PMDB)
Senador Hélio José (PMDB-DF)

1. Senador Dário Berger (PMDB-SC)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(2)

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

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

(1)

1. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Notas:
1. Vaga compartilhada entre os Blocos Parlamentares Socialismo e Democracia e União e Força (Of. nº 34/2015 - CDH).
2. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
*. 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 3303-2005
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) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Valdir Raupp (PMDB-RO) (3,14)
TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT ) (1)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senador José Pimentel (PT-CE)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

2. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

3.

Senador Lasier Martins (PDT-RS)

4. Senador Humberto Costa (PT-PE)

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

5.

Senadora Ana Amélia (PP-RS)

6. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

VAGO
VAGO

(16)

(9)
(6)

Maioria (PMDB)
Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

1. Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

Senador Roberto Requião (PMDB-PR)

2. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(10,11)

3. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

(12)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

4. Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO)

(18)

5. Senador Hélio José (PMDB-DF)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )

(15,24)

Senador José Agripino (DEM-RN)

1. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

3. Senador José Aníbal (PSDB-SP)

Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

(13)

(2)

(19,20)

4. Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

(4,7)

(2,5,8)

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

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

2. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(17)

1. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)
(21)

2. Senador Magno Malta (PR-ES)

(23,25)

(22)

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).
9. Em 05.05.2015, vago em virtude de a Senadora Marta Suplicy ter deixado de compor a Comissão (Of. 66/2015-GLDBAG).
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).
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).
12. Em 30.09.2015, o Senador Valdir Raupp foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em substituição ao Senador Eunício
Oliveira, que deixa de compor a comissão(Of. 252/2015-GLPMDB).
13. Em 30.09.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em substituição ao Senador Valdir
Raupp, que passa a titular (Of. 254/2015-GLPMDB).
14. Em 1º.10.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Valdir Raupp Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 44/2015-CRE).
15. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
16. Em 29.03.2016, o Senador Delcidio do Amaral deixa de compor a Comissão pelo Bloco de Apoio ao Governo (Ofícios nºs 25 a 29/2016GLDBAG).
17. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
18. Em 13.05.2016, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro suplente pelo bloco da Maioria, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
067/2016-GLPMDB).
19. Em 13.05.2016, o Senador José Serra foi nomeado Ministro de Estado das Relações Exteriores (DOU 13/05/2016, Seção 2, p. 2).
20. Em 18.05.2016, o Senador José Aníbal foi designado membro suplente, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, em substituição ao
Senador José Serra (Of. 29/2016-GLPSDB)
21. Em 27.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Magno Malta (Of.
28/2016-BLOMOD)
22. Em 27.05.2016, o Senador Magno Malta foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Wellington Fagundes
(Of. 28/2016-BLOMOD).
23. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
24. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
25. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD).

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

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

1232

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

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 (PSDB-ES)

(6)
(6)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT ) (2)
VAGO

1. Senador Jorge Viana (PT-AC)

(22)

Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

2. Senadora Angela Portela (PT-RR)

(31)

Senador Lasier Martins (PDT-RS)

3. Senador José Pimentel (PT-CE)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

4. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

Senador Telmário Mota (PDT-RR)

5. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

Senador Wilder Morais (PP-GO)

6. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

(5,19)

(10,13)

Maioria (PMDB)
Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

1. Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO)

2. Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(24,27)

Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

3. Senador Dário Berger (PMDB-SC)

Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(7,8)
(4)

Senador Hélio José (PMDB-DF)

4. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
5. Senador Eduardo Braga (PMDB-AM)
6. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(17)

(4,9)

(20,32)
(18,33)

2. Senador José Agripino (DEM-RN)
3.

(15,16,33)

Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

(28,29)

1. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Senador José Aníbal (PSDB-SP)

(21)

4.
5.

(11)

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

1. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

2.
3.

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(3,26)

(23)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(25,30)

Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

2. Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

3. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(12,14)

(1,12,14)
(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).
14. Em 09.09.2015, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular e o Senador Vicentinho Alves membro suplente pelo Bloco Parlamentar
União e Força (Of. nº 67/2015-BLUFOR).
15. Em 17.09.2015, vago em virtude de o Senador Paulo Bauer ter deixado de compor a Comissão (Of. 176/2015 - GLPSDB).
16. Em 22.09.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 177/2015-GLPSDB).
17. Em 30.09.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Wilder Morais, que deixou de compor a Comissão (Of. 108/2015-GLDEM).
18. Em 30.09.2015, vago em virtude de o Senador Davi Alcolumbre ter sido designado membro titular da comissão, pelo Bloco Parlamentar da
Oposição (of. 108/2015-GLDEM)
19. Em 02.10.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Ciro
Nogueira, que deixou de compor a Comissão (Of. 123/2015-GLDBAG).
20. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
21. Em 23.03.2016, o Senador Raimundo Lira foi designado membro suplente pelo PMDB, em substituição ao Senador Eunício Oliveira, que deixou
de compor a Comissão (Of. 37/2016-GLMPDB).
22. Em 29.03.2016, o Senador Delcidio do Amaral deixa de compor a Comissão pelo Bloco de Apoio ao Governo (Ofícios nºs 25 a 29/2016GLDBAG).
23. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
24. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
25. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
26. Em 10.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
18/2016-BLOMOD).
27. Em 13.05.2016, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro titular pelo bloco da Maioria (Of. 069/2016-GLPMDB).
28. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
29. Em 19.05.2016, o Senador Eduardo Braga foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Romero Jucá (Of. 76/2016-GLPMDB).
30. Em 23.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 25/2016-BLOMOD).
31. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
32. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
33. Em 07.06.2016, o Senador José Aníbal foi designado membro titular pelo PSDB, em substituição ao Senador Cássio Cunha Lima, que passa a
integrar a comissão como membro suplente (Of. 32/2016-GLPSDB).

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Reuniões: Quartas-Feiras 8:30 horas Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: ci@senado.gov.br

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

1234

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

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

1235

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 (PP-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 )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1. Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

(4)

Maioria (PMDB)
Senador Hélio José (PMDB-DF)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Wilder Morais (PP-GO)

(2)

(3)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

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).
3. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
4. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação do
Estado da Bahia.
*. 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
Reuniões: Quartas-Feiras 8:30 horas 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 ) (3)
Senador José Pimentel (PT-CE)

1. Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)

2. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

Senador Humberto Costa (PT-PE)

3. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

VAGO

4.

(18,28)

Senador Gladson Cameli (PP-AC)

VAGO

(18,33)

(1,10)

5. Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

Maioria (PMDB)
Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

1.

Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

(11,12)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

VAGO

(24)

2. Senador Hélio José (PMDB-DF)

(7,15)

3. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

(7)

4. Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

(29,32)

5. Senador Dário Berger (PMDB-SC)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )

(21,34)

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

2.

Senador Ricardo Franco (DEM-SE)

(5,16)
(6,13,17,26,30,31)

(19,20,31)

VAGO

3. Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(9)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador José Medeiros (PSD-MT)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

2. Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )

(22)

(23)

Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

2. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(4)
(14,25,27)

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

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 9

1239

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).
18. Em 02.09.2015, o Senador Donizeti Nogueira foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Walter
Pinheiro, que passa à suplência (Of. 110/2015-GLDBAG).
19. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
20. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
21. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
22. Em 17.02.2016, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição à
Senadora Lídice da Mata (Of. 006/2016-GLBSD).
23. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
24. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
25. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
26. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
27. Em 10.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Douglas Cintra (Of. 17/2016-BLOMOD).
28. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
29. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
30. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 28/2016-GLDEM).
31. Em 02/03/2016, os Senadores Ricardo Franco e Ronaldo Caiado permutam suas vagas pelo Bloco Parlamentar da Oposição na Comissão,
passando a titular e suplente, respectivamente (Of. nº 8/2016-GLDEM).
32. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi confirmado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 83/2016-GLPMDB)
33. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
34. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)

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
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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

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

1242

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

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 ) (2)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
VAGO

1. Senador Paulo Rocha (PT-PA)
2. Senador Lasier Martins (PDT-RS)

(12)

Senador Zeze Perrella (PTB-MG)
VAGO

3.
4.

(9)

Senadora Ana Amélia (PP-RS)

5. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

Maioria (PMDB)
Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

1. Senador José Maranhão (PMDB-PB)

Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

2. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

Senador Dário Berger (PMDB-SC)

3. Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

4. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

(4)

5. Senador Hélio José (PMDB-DF)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
VAGO

(14,16)
(5,6)

(6)

(8,17)

1. Senador Wilder Morais (PP-GO)
2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(3,7)

3.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador José Medeiros (PSD-MT)
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

1.
(7)

2.

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

1.

Senador Cidinho Santos (PR-MT)

2. Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

(13,15)

VAGO

(10)

(11)

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).
8. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
9. Em 29.03.2016, o Senador Delcidio do Amaral deixa de compor a Comissão pelo Bloco de Apoio ao Governo (Ofícios nºs 25 a 29/2016GLDBAG).
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10. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
11. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
12. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
13. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
14. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
15. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
16. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi confirmado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 85/2016-GLPMDB).
17. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: Quintas-Feiras 8:00 horas Telefone(s): 3303 3506
Fax: 3303 1017
E-mail: cra@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS

1245

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 Lasier Martins (PDT-RS) (1,13,14)
VICE-PRESIDENTE: Senador Hélio José (PMDB-DF) (7)
TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT ) (3)
VAGO

1. Senador Zeze Perrella (PTB-MG)

Senador Lasier Martins (PDT-RS)

2. Senador Jorge Viana (PT-AC)

Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

3. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(22)

Senadora Angela Portela (PT-RR)

4. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

Senador Ivo Cassol (PP-RO)

5. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(15)

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1.

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

2. Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

3. Senador José Medeiros (PSD-MT)

Senador Omar Aziz (PSD-AM)

4. Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

(5)

Senador Hélio José (PMDB-DF)

VAGO

(19)

(8,18)

5.

(6)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )

(11,23)

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1. Senador José Agripino (DEM-RN)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

2.

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

3.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(16)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(2)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
2. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(21,24)

Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(10,12)

(9)

(17)

1. Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

(4,20)

2.

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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10. Em 04.11.2015, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves, que deixa de compor a comissão (Of. 73/2015-BLUFOR).
11. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
12. Em 16.02.2016, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Elmano Férrer, que deixa de compor a comissão (Of. 01/2016-BLUFOR).
13. Em 23.02.2016, o Senador Cristovam Buarque renuncia ao cargo de Presidente da Comissão (Ofício GSCB nº 02-002/2016).
14. Em 01.03.2016, a Comissão reunida elegeu o Senador Lasier Martins Presidente deste colegiado (Mem. 8/2016-CCT).
15. Em 09.03.2016, o Senador Acir Gurgacz foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Delcídio
do Amaral, que deixa de compor a comissão (Of. 019/2016-GLDBAG).
16. Em 06.04.2016, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao Senador
José Medeiros (Memo. 017/2016-BLSDEM).
17. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
18. Em 14.04.2016, o Senador José Medeiros foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 051/2016-GLPMDB).
19. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
20. Em 27.05.2016, o Senador Pedro Chaves foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 29/2016-BLOMOD)
21. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
22. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
23. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
24. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD)

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: Terças-Feiras 8h:45min Telefone(s): 61 3303-1120
E-mail: cct@senado.gov.br
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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 (PPS-DF)
RELATOR: VAGO

(11)

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

1.

VAGO

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

2. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

3. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

Senador Gladson Cameli (PP-AC)

4. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(13,19)

Maioria (PMDB)
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

(3,6,8,10)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
VAGO

1. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
2. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)
3. Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

(4)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ricardo Franco (DEM-SE)

(22)

1.

VAGO

(16,23)

(14,15,18)

2.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador José Medeiros (PSD-MT)

(7,9)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(9,12)

(17)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(2,20,21)

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)
13. Em 02.09.2015, o Senador Donizeti Nogueira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à senadora
Angela Portela (Of. 111/2015-GLDBAG)
14. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
15. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
16. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
17. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
18. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
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19. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
20. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
21. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
22. Em 02.06.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Wilder
Morais (Of. 33/2016-GLDEM).
23. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)

Secretário(a): Waldir Bezerra Miranda
Telefone(s): 61 33031095
E-mail: csf@senado.leg.br

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

1250

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

13) COMISSÃO DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA - CTG
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(2)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

1.

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

2.

Senador Paulo Paim (PT-RS)

3.

Senador Telmário Mota (PDT-RR)

4.

VAGO

(8)

5.

Maioria (PMDB)
Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

1.

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

2. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

3. Senador Dário Berger (PMDB-SC)

Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

4.

Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

5.

(9,10)

VAGO

(7)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

1.

Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

2.

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(1)

(3,11)

3.

(5)

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

1.

Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

2.

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Fernando Collor (PTC-AL)
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(4)

(6)

1. Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

(4,12)

2. Senador Zeze Perrella (PTB-MG)

(13)

Notas:
*. Em 14.10.2015, os Senadores Raimundo Lira, Garibaldi Alves Filho, Marta Suplicy, Waldemir Moka e Romero Jucá foram designados membros
titulares; e os Senadores Sandra Braga e Valdir Raupp, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CTG (Of. 243/2015GLPMDB).
**. Em 14.10.2015, os Senadores Fernando Collor e Vicentinho Alves foram designados membros titulares; e o Senador Wellington Fagundes, como
membro suplentes, pelo Bloco União e Força, para compor a CTG (Of. 66/2015-BLUFOR).
***. Em 14.10.2015, os Senadores Antônio Anastasia e Paulo Bauer foram designados membros titulares, pelo Bloco da Oposição, para compor a
CTG (Of. 165/2015-GLPSDB).
****. Em 14.10.2015, os Senadores Cristovam Buarque, Fátima Bezerra, Paulo Paim e Telmário Mota foram designados membros titulares; e o
Senador Donizeti Nogueira, como membro suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CTG (Of. 125/2015-GLDBAG).
*****. Em 14.10.2015, os Senadores Joao Capiberibe e Lúcia Vânia foram designados membros titulares, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para
compor a CTG (Of. 85/2015-BLSDEM).
1. Em 22.10.2015, foi designado o Senador Dário Berger como membro suplente pelo Bloco da Maioria, para compor a Comissão (Ofício nº
266/2015-GLPMDB)
2. Em 17.11.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Paulo Bauer e João Capiberibe, respectivamente, Presidente e Vice-presidente deste
Colegiado (Of. 1/2015-CTG).
3. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
4. Em 01.03.2016, o Senador Wellington Fagundes deixou de atuar como suplente, por ter sido designado membro titular pelo Bloco Parlamentar
União e Força, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Vicentinho Alves (Ofício nº 6/2016-BLUFOR)
5. Em 16.03.2016, foi designado o Senador Ronaldo Caiado como membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a Comissão
(Ofício nº 16/2016-GLDEM)
6. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
7. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
8. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
9. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
10. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi confirmado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 86/2016-GLPMDB).
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11. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
12. Em 07.06.2016, o Senador Pedro Chaves foi designado como membro suplente pelo Bloco Moderador (Ofício nº 34/2016-BLOMOD).
13. Em 07.06.2016, o Senador Zezé Perrella foi designado como membro suplente pelo Bloco Moderador (Ofício nº 34/2016-BLOMOD).

Secretário(a): Airton Luciano Aragão Júnior
Reuniões: Terças-Feiras 14h30 Telefone(s): 61 33033284
E-mail: ctg@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
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: 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 )

Senador José Pimentel (PT-CE)
Senadora Regina Sousa (PT-PI)
Senador Lasier Martins (PDT-RS)
Senador Paulo Rocha (PT-PA) (3)
Senador
Senador
Senador
Senador

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

Maioria (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB-MA)
Romero Jucá (PMDB-RR) (16)
Otto Alencar (PSD-BA)
Sérgio Petecão (PSD-AC)

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

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) (9,10)
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) (1)
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

(5)

1. VAGO (4,5,15)
2. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
3. Senador Dalirio Beber (PSDB-SC) (6,7)

(5)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) (8)
2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) (8)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )

Senador Douglas Cintra (PTB-PE)
Senador Telmário Mota (PDT-RR)

(11,12)
(13,14)

1.
2.

Corregedor do Senado (art. 25 da Resolução nº 20/93)
(/)

Atualização: 01/03/2016

Notas:
*. Eleito na Sessão do Senado Federal do dia 02/06/2015.
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).
4. Em 11.11.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social da Prefeitura de Aracajú/SE, conforme comunicação lida e publicada nesta data.
5. Eleito na Sessão do Senado Federal do dia 01/12/2015.
6. O Senador Flexa Ribeiro comunica renúncia a suplência em vaga destinada ao PSDB, conforme ofício lido na sessão plenária de 1º.12.2015.
7. O Senador Dalírio Beber foi eleito para ocupar a suplência em vaga destinada ao PSDB, conforme Ofício nº 206/2015 GLPSDB, lido na sessão
plenária de 1º.12.2015.
8. Eleitos na Sessão do Senado Federal do dia 09/12/2015.
9. Em 15.12.2015, foi lido em Plenário Ofício nº 323/2015 - GSWMOR, do Senador Wilder Morais, comunicando renúncia como titular do Conselho
em vaga destinada ao Bloco da Parlamentar da Oposição.
10. O Senador Davi Alcolumbre foi eleito na sessão plenária de 16.12.2015, para ocupar vaga de titular do Bloco Parlamentar da Oposição, conforme
Ofício nº 122/2015, do Líder do Democratas.
11. O Senador Elmano Férrer comunica renúncia como membro titular do Conselho, na vaga destinada ao PTB, conforme o MEMO nº 110/2015GSEFERRE, datado e lido na sessão Plenária do dia 17.12.2015.
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12. O Senador Douglas Cintra foi eleito membro titular para ocupar a vaga destinada ao PTB, conforme Ofício nº 0004/2016-BLUFOR, do Líder do
Bloco Parlamentar União e Força, lido na sessão plenária nesta data.
13. Nos termos do Of.nº0005/2016-BLUFOR,datado de 25.02.2016, o Líder do Bloco Parlamentar União e Força cede vaga de membro titular deste
bloco para o Partido Democrático Trabalhista - PDT.
14. O Senador Telmário Mota foi eleito membro titular, em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar União e Força ao PDT, na sessão plenária de
01/03/2016.
15. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
16. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
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Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 9

1255

3) CONSELHO DO DIPLOMA BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

(1)

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

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009
11/02/2011
11/03/2013
26/11/2015

MEMBROS
PMDB

Senadora Simone Tebet (MS)

PT

Senadora Fátima Bezerra (RN)

PSDB

Senador Antonio Anastasia (MG)

PSB

Senadora Lúcia Vânia (GO)

PDT

Senador Lasier Martins (RS)

PR

Senador Wellington Fagundes (MT)

PSD

Senador Hélio José (PMDB-DF)

DEM

Senador José Agripino (RN)

PP

Senadora Ana Amélia (RS)

PTB

Senador Fernando Collor (PTC-AL)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Eduardo Lopes (RJ)

(2)

Atualização: 26/11/2015

Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 41, de 2015, em 26/11/2015.
1. Designada para ocupar o cargo de Presidente do Conselho pelo Ato do Presidente nº 41, de 2015, em 26/11/2015.
2. Designado para ocupar a vaga de através do Of.nº 0036/2016-BLOMOD, em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
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4) CONSELHO DE ESTUDOS POLÍTICOS

Junho de 2016

(Ato da Comissão Diretora nº 21, de 2006, e Portaria do Presidente nº 8, de 2015)
PRESIDENTE:Senador Fernando Collor (PTC-AL)
MEMBROS
PTB

Senador Fernando Collor (PTC-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 José Agripino (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: (2)

(2,3,4,5)

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 (S/Partido-MS)

PSDB

Senador Tasso Jereissati (CE)

PSB

Senador Fernando Bezerra Coelho (PE)

PDT

Senador Acir Gurgacz (RO)

PR

Senador Cidinho Santos (MT)

(6)

PSD

Senador Otto Alencar (BA)

DEM

Senador José Agripino (RN)

PP

Senador Ciro Nogueira (PI)

PTB

VAGO

(3,5)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Eduardo Lopes (RJ)

(1,7)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 01/06/2017

Notas:
1. Substituído conforme Of. nº 0036/2016-BLOMOD.
2. Eleitos na 1ª reunião de 2015, realizada em 18.03.2015.
3. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando Monteiro
(Of. 1/2016-GSAMON).
4. O Senador José Agripino sucedeu ao cargo de Presidente em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do
titular, Senador Armando Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
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5. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando Monteiro
(Of. 1/2016-GSAMON).
6. O Senador Cidinho Santos foi designado para ocupar a vaga do PR, em substituição ao Senador Blairo Maggi, conforme Ato do Presidente nº 11, de
2016, lido nesta data.
7. Designado para ocupar a vaga de através do Of.nº 0036/2016-BLOMOD, em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
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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

VAGO

(2)

PP

Senador Gladson Cameli (AC)

PTB

Senador Fernando Collor (PTC-AL)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 11/11/2015

Notas:
1. Eleitos na 1ª reunião de 2015, realizada em 17.03.2015.
2. Em 11.11.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social da Prefeitura de Aracajú/SE, conforme comunicação lida e publicada nesta data.
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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 (PPS-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 (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

PSOL

Senador Romário (PSB-RJ)
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: 15 titulares
PRESIDENTE:Senador Paulo Paim (PT-RS) (1)
VICE-PRESIDENTE:Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(1)

1ª Designação: 20/12/2013
2ª Designação: 16/09/2015

MEMBROS
PMDB

Senadora Simone Tebet (MS)

PT

Senador Paulo Paim (RS)

PSDB

Senador Cássio Cunha Lima (PB)

PSB

Senadora Lídice da Mata (BA)

PDT

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

PR

Senador Vicentinho Alves (TO)

PSD

Senador Otto Alencar (BA)

DEM

VAGO

(2)

PP

Senadora Ana Amélia (RS)

PTB

Senador Elmano Férrer (PI)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 11/11/2015

Notas:
*. Designados conforme Ato do Presidente nº 34, de 2015, publicado no DSF de 17.09.2015.
1. Eleitos na 1ª Reunião de 2015, realizada em 07.10.2015.
2. Em 11.11.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social da Prefeitura de Aracajú/SE, conforme comunicação lida e publicada nesta data.
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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)

SENADOR
Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE)

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

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

BLOCO / PARTIDO
(1)

Senadora Simone Tebet (PMDB/MS)
Senador Jorge Viana (PT/AC)
Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Senador Otto Alencar (PSD/BA)

PMDB
PMDB
PT
PSDB
PSD
Atualização: 06/05/2015

Notas:
*. Designados conforme o Ato do Presidente nº 7, de 2015, publicado no Diário no Senado Federal do dia 06/05/2015.
1. Designado Coordenador conforme o Ato do Presidente nº 7, de 2015, publicado no Diário no Senado Federal do dia 06/05/2015.
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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.
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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
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

SECRETARIA-GERAL DA MESA

CARGO
OUVIDORA-GERAL
Atualização: 31/01/2015
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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:Senador Eduardo Amorim (PSC-SE) (1)
VICE-PRESIDENTE:Senadora Fátima Bezerra (PT-RN) (1)

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 (S/Partido-DF)

PR

Senador Wellington Fagundes (MT)

PSD

Senador Sérgio Petecão (AC)

DEM

Senador Wilder Morais (PP-GO)

PP

Senadora Ana Amélia (RS)

PTB

Senador Douglas Cintra (PE)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)
Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 18, de 2015, em 01/07/2015
1. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, em 28/10/2015.
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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 (PPS-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 (PPS-DF)

PMDB

Senador Jader Barbalho (PA)

PP

Senadora Ana Amélia (RS)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PR

Senador Cidinho Santos (MT)

(3)

PRB

Senador Eduardo Lopes (RJ)

(4)

PSB

Senador Roberto Rocha (MA)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PSD

Senador Omar Aziz (AM)

PSDB

Senador Tasso Jereissati (CE)

PT

Senador Jorge Viana (AC)

PTB

Senador Fernando Collor (PTC-AL)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 01/06/2016

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.
3. O Senador Cidinho Santos foi designado para ocupar a vaga do PR, em substituição ao Senador Blairo Maggi, conforme Ato do Presidente nº 11, de
2016, lido nesta data.
4. Designado para ocupar a vaga de através do Of.nº 0036/2016-BLOMOD, em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Apreciação das matérias orçamentárias e acompanhamento e fiscalização das
respectivas execuções.
Número de membros: 10 Senadores e 31 Deputados
PRESIDENTE: Deputado Arthur Lira (PP-AL)
1º VICE-PRESIDENTE: VAGO
2ª VICE-PRESIDENTE: Deputado Sergio Souza (PMDB-PR)
3º VICE-PRESIDENTE: VAGO
Designação: 03/05/2016
Instalação: 05/05/2016

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

PMDB
Waldemir Moka - MS
Romero Jucá - RR (9)
Eduardo Braga - AM (21)

1. Marta Suplicy - SP
2. Eunício Oliveira - CE
3. VAGO

(21)

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT )
Paulo Paim - PT/RS (8,16)
Telmário Mota - PDT/RR

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

Bloco Social Democrata
( PSDB, DEM, PV )
Flexa Ribeiro - PSDB/PA
VAGO (7)

1. Dalirio Beber - PSDB/SC
2. VAGO

(4)

(12)

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

1. Cristovam Buarque - PPS/DF

Bloco Moderador
( PTC, PTB, PSC, PR, PRB )
Wellington Fagundes - PR/MT

1. Zeze Perrella - PTB/MG

Bloco Parlamentar Democracia Progressista
( PP, PSD )
Otto Alencar - PSD/BA

(13)
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TITULARES

SUPLENTES

PR, PSD, PROS
Milton Monti - PR/SP
Vicentinho Júnior - PR/TO
Ronaldo Fonseca - PROS/DF
Júlio Cesar - PSD/PI
Irajá Abreu - PSD/TO

1.
2.
3.
4.
5.

Lúcio Vale - PR/PA
Luiz Cláudio - PR/RO
George Hilton - PROS/MG
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS
VAGO

PP, PTB, PSC
Simão Sessim - PP/RJ
Arthur Lira - PP/AL (6)
Nelson Meurer - PP/PR (6)
Sérgio Moraes - PTB/RS (6)
Pr. Marco Feliciano - PSC/SP

1.
2.
3.
4.
5.

(6)

(19)

Hiran Gonçalves - PP/RR (6)
Covatti Filho - PP/RS (6)
Mário Negromonte Jr. - PP/BA
Zeca Cavalcanti - PTB/PE (6)
VAGO

(20)

PMDB, PEN
José Priante - PMDB/PA

1. Celso Maldaner - PMDB/SC

Junior Marreca - PEN/MA
Saraiva Felipe - PMDB/MG
Sergio Souza - PMDB/PR

2. Daniel Vilela - PMDB/GO
3. Dulce Miranda - PMDB/TO
4. Marx Beltrão - PMDB/AL

PT
Assis Carvalho - PI
Beto Faro - PA (3)
Reginaldo Lopes - MG
Waldenor Pereira - BA

1.
2.
3.
4.

(3)

(3)
(3)

Adelmo Carneiro Leão - MG
Caetano - BA (3)
Paulão - AL (3)
Valmir Assunção - BA (3)

(3)

PSDB
Duarte Nogueira - SP (10)
Geraldo Resende - MS
Rodrigo de Castro - MG

1. João Gualberto - BA (17)
2. Nelson Marchezan Junior - RS
3. Nilson Leitão - MT

PRB, PTN, PTdoB, PSL
Cleber Verde - PRB/MA
Ademir Camilo - PTN/MG

(18)

1. Ronaldo Martins - PRB/CE
2. Jozi Araújo - PTN/AP (18)

PSB
Bebeto - BA
Luciano Ducci - PR

1. Tereza Cristina - MS
2. Rodrigo Martins - PI

(5)

DEM
Claudio Cajado - BA
Paulo Azi - BA

1. Juscelino Filho - MA
2. Marcos Rogério - RO

(15)

PDT
Dagoberto - MS

(2)

1. André Figueiredo - CE

(2,14)

SD
Benjamin Maranhão - PB

1. Wladimir Costa - PA

PCdoB
Davidson Magalhães - BA

1. Rubens Pereira Júnior - MA

PPS
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SUPLENTES

Leandre - PV/PR
Notas:

1. Alex Manente - SP

(11)

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
2. Designado, como membro titular, o Deputado Dagoberto, em vaga existente, e, como membro suplente, o Deputado Roberto Goés,
em 4-5-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 84, de 2016, da Liderança do PDT.
3. Designados, como membros titulares, os Deputados Assis Carvalho, Beto Faro, Reginaldo Lopes e Waldenor Pereira e, como
membros suplentes, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Caetano, Paulão e Valmir Assunção, em vagas existentes, em 4-5-2016
(Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 207, de 2016, da Liderança do PT.
4. Designado, como membro titular, o Senador Flexa Ribeiro, em vaga existente, em 4-5-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 21, de 2016, da Liderança do PSDB.
5. Designado, como membro suplente, o Deputado Rodrigo Martins, em substituição ao Deputado Fabio Garcia, em 4-5-2016 (Sessão
do Senado Federal), conforme Ofício nº 77, de 2016, da Liderança do PSB.
6. Designados, como membros titulares, os Deputados Simão Sessim, Arthur Lira, Nelson Meurer e Sérgio Moraes, e, como membros
suplentes, os Deputados Hiran Gonçalves, Covatti Filho e Zeca Cavalcanti, em 5-5-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício
nº 130, de 2016, da Liderança do Bloco PP/PTB/PSC.
7. Vago em virtude da reassunção da titular, Senadora Maria do Carmo Alves, em 10-05-2016 (Senado Federal).
8. Vago em virtude da reassunção da titular, Senadora Kátia Abreu, em 12.05.2016.
9. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU
13/05/2016, Seção 2, p. 3)
10. Designado, como membro titular, o Deputado Duarte Nogueira, em substituição ao Deputado Bruno Araújo, em 16-5-2016 (Sessão
do Senado Federal), conforme Ofício nº 481, de 2016, da Liderança do PSDB.
11. Designado o Deputado Alex Manente, como membro suplente, em substituição ao Deputado Raul Jungmann, na Sessão do Senado
Federal de 17.05.2016, conforme Ofício nº 68, da Liderança do PPS.
12. Designado, como membro titular, o Senador Dalirio Beber, em vaga existente, em 18-5-2016 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 13, de 2016, da Liderança do PSDB.
13. Designado, como membro titular, o Senador Otto Alencar, em substituição ao Senador Gladson Cameli, e, como membro suplente,
o Senador Sérgio Petecão, em substituição ao Senador Otto Alencar, em 18-5-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº
13, de 2016, da Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista.
14. Designado, como membro suplente, o Deputado André Figueiredo, em substituição ao Deputado Roberto Góes, em 18-5-2016
(Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 112, de 2016, da Liderança do PDT.
15. Designado, como membro suplente, o Deputado Marcos Rogério, em vaga existente, em 19-5-2016 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 155, de 2016, da Liderança do DEM.
16. Designado, como membro titular, o Senador Paulo Paim, em vaga existente, em 23-5-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 35, de 2016, da Liderança do LPT Bloco de Apoio do Governo.
17. Designado, como membro suplente, o Deputado João Gualberto, em substituição ao Deputado Nelson Marquezan Junior, em
23-5-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 509, de 2016, da Liderança do PSDB.
18. Designado, como membro titular, o Deputado Ademir Camilo, em vaga existente, e, como membro suplente, a Deputada Jozi
Araújo, em vaga existente, em 23-5-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº S nº, de 2016, da Liderança do Bloco PTN
PTdoB PSL.
19. Designado, como membro titular, o Deputado Pr. Marco Feliciano, em vaga existente, em 24-5-2016 (Sessão do Congresso
Nacional), conforme Ofício nº 177, de 2016, da Liderança do PP/PTB/PSC.
20. Designado, como membro titular, o Deputado Mário Negromonte Jr., em vaga existente, em 27-5-2016 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 179, de 2016, da Liderança do PP/PTB/PSC.
21. Designado, como membro titular, o Senador Eduardo Braga, em substituição ao Senador Eunício Oliveira, e, como membro
suplente, o Senador Eunício Oliveira, em vaga existente, em 2-6-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 100, de 2016,
da Liderança do PMDB E Bloco da Maioria.

Secretário: Walbinson Tavares de Araújo
Telefone(s): (61) 3216-6892
E-mail: cmo.decom@camara.leg.br
Local: Câmara dos Deputados, Plenário 2

CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
I - Comitê de Avaliação , Fiscalização e
Controle da Execução Orçamentária - CFIS
Senado Federal
Bloco / Partido

Membros

CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
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II - Comitê de Avaliação da Receita - CAR
Senado Federal
Bloco / Partido

Membros

CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
IV - Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAEM
Senado Federal
Bloco / Partido

Membros

CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
III - Comitê de Avaliação das Inform. sobre Obras e
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves - COI
Senado Federal
Bloco / Partido
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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: Deputado Daniel Vilela (PMDB-GO) ( 19,20)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PPS-DF) ( 19,20)
RELATOR: Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) ( 19,20)
Designação: 19/03/2015
Instalação: 25/03/2015

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Maioria (PMDB)
Hélio José - PMDB/DF
Dário Berger - PMDB/SC
Marta Suplicy - PMDB/SP

1. VAGO
2. VAGO
3. VAGO

(4,16,21)
(21)
(9,21)

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT )
Jorge Viana - PT/AC (2)
Regina Sousa - PT/PI (2,24,27)
Cristovam Buarque - PPS/DF
Gladson Cameli - PP/AC (2)

1.
2.
3.
4.

(2)

VAGO
VAGO
Ivo Cassol - PP/RO
VAGO

(2)

Bloco Social Democrata
( PSDB, DEM, PV )
Flexa Ribeiro - PSDB/PA
Maria do Carmo Alves (5)

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

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

1. Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM

Bloco Moderador
( PTC, PTB, PSC, PR, PRB )
Zeze Perrella - PTB/MG

(22)
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TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PEN
Eros Biondini - PROS/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 - PTN/TO
Luiz Carlos Busato - PTB/RS
Valdir Colatto - PMDB/SC (6)
Julio Lopes - PP/RJ (12,14,18)
Rômulo Gouveia - PSD/PB (13)

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

(10)

1.
2.
3.
4.

Alessandro Molon - REDE/RJ
Átila Lins - PSD/AM (3)
Ivan Valente - PSOL/SP (11)
João Paulo Papa - PSDB/SP

(17)

PSDB, PSB
Ricardo Tripoli - PSDB/SP
Arnaldo Jordy - PPS/PA (26)

1. Antonio Carlos Mendes Thame - PV/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.
17. Designado, como membro suplente, o Deputado João Paulo Papa, em vaga existente, em 10-9-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 394, de 2015, da Liderança do PR.
18. Designado, como membro suplente, o Deputado Julio Lopes, em vaga existente, em 16-9-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 435, de 2015, da Liderança do PP.
19. Encerrado mandato de Presidente, Vice-Presidente e Relator do ano de 2015, em 25/02/2016, conforme art. 6º da Resolução
nº4/20018-CN.
20. Mesa eleita em 16-03-2016.
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21. Designados, como membros titulares, Hélio José, Dário Berger, Marta Suplicy em substituição, respectivamente, Otto Alencar,
Sandra Braga, Roberto Rocha, em 13-4-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 48, de 2016, da Liderança do PMDB.
22. Designado, como membro titular, o Senador Zeze Perrella, em substituição ao Senador Douglas Cintra, e, como membro suplente,
o Senador Douglas Cintra, em vaga existente, em 4-5-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 16, de 2016, da Liderança
do Bloco Moderador.
23. Vago em virtude da reassunção do titular, Senador Armando Monteiro, em 09-05-2016 (Senado Federal).
24. Vago em virtude da reassunção da titular, Senadora Kátia Abreu, em 12/05/2016.
25. Designado, como membro suplente, a Senador Pedro Chaves, em vaga existente, em 23-5-2016 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 26, de 2016, da Liderança do Bloco Moderador.
26. Designado, como membro titular, o Deputado Arnaldo Jordy, em substituição ao Deputado Sarney Filho, em 1-6-2016 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 105, de 2016, das Lideranças do PSB, PV e PPS.
27. Designada, como membro titular, a Senadora Regina Sousa, em vaga existente, em 2-6-2016 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 37, de 2016, da Liderança do PT.

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

SENADO FEDERAL

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Deputado Pedro Vilela (PSDB/AL)

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 da Minoria
Deputado José Guimarães (PT/CE)
Deputado indicado pela Liderança da Maioria
Deputado Benito Gama (PTB/BA) ( 2)
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)

Notas:

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE)
Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Senador José Agripino (DEM/RN) ( 8,9)
Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar da Maioria
Senador Cristovam Buarque (PPS/DF)
Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)

( 7)

( 4)

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

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.
7. Designado, como membro titular, o Senador Cristovam Buarque, em vaga existente, em 8-9-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 201, de 2015, da Liderança do Bloco da Maioria.
8. O Senador Álvaro Dias deixou de exercer a função de Líder da Minoria em 07.01.2016.
9. O Senador José Agripino passou a exercer a função de Líder do Bloco Parlamentar da Oposição a partir de 16.02.2016.
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Telefone(s): 61 3303-3502
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher
(Resolução nº 1, de 2014-CN)
Finalidade: Diagnosticar as lacunas existentes nas ações e serviços da Seguridade Social e
na prestação de segurança pública e jurídica às mulheres vítimas de violência; e apresentar
propostas para a consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres.
Número de membros: 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

Maioria (PMDB)
Simone Tebet - PMDB/MS
Rose de Freitas - PMDB/ES
VAGO (24)

1. VAGO
2. VAGO
3. VAGO

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT )
Angela Portela - PT/RR
Regina Sousa - PT/PI (26)

1. Fátima Bezerra - PT/RN
2. Gleisi Hoffmann - PT/PR

(26)

Bloco Social Democrata
( PSDB, DEM, PV )
Lúcia Vânia - PSB/GO
VAGO

1. VAGO
2. VAGO

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

1. Lídice da Mata - PSB/BA

Bloco Moderador
( PTC, 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, PEN
Conceição Sampaio - PP/AM
Dulce Miranda - PMDB/TO
Elcione Barbalho - PMDB/PA
Laura Carneiro - PMDB/RJ (17,21)
Jozi Araújo - PTN/AP
Júlia Marinho - PSC/PA
Darcísio Perondi - PMDB/RS (22)
Tia Eron - PRB/BA (11)
Ezequiel Teixeira - PTN/RJ (2)
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM/TO
Christiane de Souza Yared - PR/PR (7)
Iracema Portella - PP/PI (8)

(3)

1. VAGO (25)
2. Josi Nunes - PMDB/TO
3. Raquel Muniz - PSD/MG
4. Rosangela Gomes - PRB/RJ
5. Simone Morgado - PMDB/PA
6. Soraya Santos - PMDB/RJ
7. Delegado Edson Moreira - PR/MG
8. Dâmina Pereira - PSL/MG (16)
9. VAGO
10. VAGO
11. VAGO
12. VAGO

(7)

PT, PSD, PR, PROS, PCdoB
Clarissa Garotinho - PR/RJ
VAGO (12)
VAGO (4,23)
Luizianne Lins - PT/CE (4)
Moema Gramacho - PT/BA (4)
Rogério Rosso - PSD/DF (5)
Alice Portugal - PCdoB/BA (6)
Givaldo Carimbão - PHS/AL

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

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

PSDB, PSB
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. Rosângela Curado - PSOL/RJ

PSOL
Jean Wyllys - RJ
Notas:

(20)

(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.
20. Designada, como membro suplente, a Deputada Rosângela Curado, em vaga existente, em 10-9-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 332, de 2015, da Liderança do PDT.
21. Designada, como membro titular, a Deputada Laura Carneiro, em vaga existente, em 29-10-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 1472, de 2015, da Liderança do PMDB/PEN.
22. Designado, como membro titular, o Deputado Darcísio Perondi, em vaga existente, em 1-3-2016 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 111, de 2016, da Liderança do PMDB/PEN.
23. A Deputada Érika Kokay deixa de integrar a Comissão nos termos do Ofício 74, de 2016, da Liderança do PT, em 4 de março de
2016 (Sessão do Senado Federal).
24. Vago em virtude da reassunção do titular, Senador Eduardo Braga, em 22-04-2016 (Senado Federal).
25. A Deputada Cristiane Brasil deixa de ser membro suplente em 10/05/2016, conforme Ofício nº 132, de 2016, da Liderança do PRB.
26. Designada, como membro titular, a Senadora Regina Sousa, em substituição à Senadora Marta Suplicy, e, como membro suplente,
o Senador Gleisi Hoffmann, em substituição à Senadora Regina Sousa, em 7-6-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº
41, de 2016, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

Secretário: Gigliola Ansiliero
Telefone(s): 61 3303-3504
E-mail: cocm@senado.leg.br

CMCVM - Comissão Permanente Mista
de Combate à Violência contra a Mulher
Subcomissão Permanente de Combate ao Estupro - SCPCE
Senado Federal
Bloco / Partido
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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)
Designação: 02/06/2015
Prazo final prorrogado: 01/11/2016

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

Senadora Lídice da Mata (PSB/BA)

Deputado Miro Teixeira (REDE/RJ)

Senador Jorge Viana (PT/AC)

Deputado Sandro Alex (PSD/PR)

Senador Walter Pinheiro

Deputado Bruno Araújo

Senador Blairo Maggi

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 (PR-RR)
2ª VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)
Designação: 07/04/2015

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)

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

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

Bloco Social Democrata
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 Moderador
Cidinho Santos - PR/MT

(21)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PEN
Arthur Oliveira Maia - PPS/BA
Carlos Henrique Gaguim - PTN/TO
Celso Russomanno - PRB/SP
Dilceu Sperafico - PP/PR
Edio Lopes - PR/RR
José Fogaça - PMDB/RS
Paes Landim - PTB/PI (15)
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. Professor Victório Galli - PSC/MT
5. Maia Filho - PP/PI (14)
6. Fernando Monteiro - PP/PE
7. Osmar Serraglio - PMDB/PR
8. Benito Gama - PTB/BA (15,16)
9. Ronaldo Benedet - PMDB/SC (4)
10. Wilson Filho - PTB/PB (10)
11. VAGO

(19)

PSD
Arlindo Chinaglia - PT/SP
Benedita da Silva
Danrlei de Deus Hinterholz - RS
Domingos Neto - CE
Ságuas Moraes - PT/MT (11)
Rômulo Gouveia - PB (6)
Luiz Cláudio - PR/RO
Remídio Monai - PR/RR (22)

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

Givaldo Vieira - PT/ES
Pepe Vargas - PT/RS (3,13)
Hugo Leal - PSB/RJ
Jorginho Mello - PR/SC
VAGO
Jaime Martins - MG (6)
VAGO (11)
Zeca do Pt - PT/MS (9)

PSDB, PSB
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.

Sandro Alex - PSD/PR (18)
Heitor Schuch - PSB/RS (1,12)
Vicentinho Júnior - PR/TO (1)
Elizeu Dionizio - PSDB/MS (17)
Paulo Abi-Ackel - PSDB/MG (20)
VAGO

PDT
Damião Feliciano - PB

1. Weverton Rocha - MA

PSOL
Jean Wyllys - RJ

1. Angela Albino - PCdoB/SC

(23)

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

1292

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2016

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.
11. Designado, como membro titular, o Deputado Ságuas Moraes, em substituição ao Deputado Fernando Marroni, em 8-10-2015
(Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 668, de 2015, da Liderança do PT.
12. Designado, como membro suplente, o Deputado Heitor Schuch, em substituição à Deputada Tereza Cristina, em 15-10-2015
(Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 238, de 2015, da Liderança do PSB.
13. Designado, como membro suplente, o Deputado Pepe Vargas, em vaga existente, em 20-10-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 697, de 2015, da Liderança do PT.
14. Designado, como membro suplente, o Deputado Mainha, em substituição ao Deputado Elizeu Dionizio, em 24-11-2015 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 343, de 2015, da Liderança do Solidariedade.
15. Designado, como membro titular, o Deputado Paes Landim, que deixa de ser suplente, em substituição ao Deputado Luis Carlos
Busato, em 4-2-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 19, de 2016, da Liderança do PTB.
16. Designado, como membro suplente, o Deputado Benito Gama, em vaga existente, em 17-2-2016 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 27, de 2016, da Liderança do PTB.
17. Designado, como membro suplente, o Deputado Elizeu Dionizio, em vaga existente, em 9-7-2016 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 135, de 2016, da Liderança do PSDB.
18. Designado, como membro suplente, o Deputado Sandro Alex, em substituição ao Deputado Moses Rodrigues, em 16-3-2016
(Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 34, de 2016, da Liderança do PPS.
19. Designado, como membro suplente, o Deputado Professor Victório Galli, em substituição ao Deputado Edmar Arruda, em 13-4-2016
(Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 43, de 2016, da Liderança do PSC.
20. Designado, como membro suplente, o Deputado Paulo Abi-Ackel, em vaga existente, em 13-5-2016 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 465, de 2016, da Liderança do PSDB.
21. Designado, como membro titular, o Senador Cidinho Santos, em substituição ao Senador Blairo Maggi, em 17-5-2016 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 22, de 2016, da Liderança do Bloco PTB/PR/PSC/PRB/PTC.
22. Designado, como membro titular, o Deputado Remídio Monai, em substituição ao Deputado Maurício Quintella Lessa, em 23-5-2016
(Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 176, de 2016, da Liderança do PR.
23. Designada, como membro suplente, a Deputada Angela Albino, em vaga existente, em 6-6-2016 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 45, de 2016, da Liderança do PSOL.

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

Junho de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 9

1293

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

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 (PROS/RJ)

2º Secretário
Senador Zeze Perrella (PTB/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

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Alvaro Dias (PV/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
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Conselho de Comunicação Social
Lei nº 8.389, de 1991,
Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2013
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 13 titulares e 13 suplentes.
PRESIDENTE: 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

Maria Célia Furtado

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

( 2,4)

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

Murillo de Aragão
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Representante da sociedade
civil (inciso IX)

VAGO

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Fernando César Mesquita

( 3)
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SUPLENTES
Aldo Rebelo
Davi Emerich
Atualização: 07/12/2015

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).
3. O Conselheiro Henrique Eduardo Alves renunciou à vaga de membro titular, representante da sociedade civil, nos termos da Carta s/
n - HELA, datada de 1º.12.2015, lida na 7ª Reunião do Conselho, realizada em 07.12.2015.
4. A Conselheira Maria Célia Furtado foi eleita em Sessão do Congresso Nacional de 18.11.2015 e empossada na 7ª Reunião do
Conselho, realizada em 07.12.2015.
5. O Conselheiro Murillo de Aragão foi eleito em Sessão do Congresso Nacional de 18.11.2015 e empossado na 7ª Reunião do
Conselho, realizada em 07.12.2015.

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

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

Fale com o Senado

0800 61 2211

/senadofederal
https://twitter.com/senadofederal
@senadofederal
https://www.facebook.com/SenadoFederal

Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Atas e Diários

http:/ www12.senado.leg.br/hpsenado

