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1.2.8 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR PAULO PAIM – Importância da
Feira Nacional do Vinho Brasil 2011 (Fenavinho),
que irá acontecer na cidade de Bento Gonçalves/
RS; e outros assuntos. ..........................................
SENADORA MARTA SUPLICY – Elogio à Presidente Dilma Rousseff pelo anúncio, ontem, do fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e do colo de útero........
SENADOR PAULO BAUER – Ponderações sobre a edição e o trâmite de medidas provisórias....
SENADOR MAGNO MALTA, como Líder –
Cumprimento à Presidente Dilma Rousseff pelo
anúncio da Campanha Nacional contra o Câncer
de Mama e de Colo do Útero; e outros assuntos...
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Cumprimento à Presidenta Dilma Rousseff por ter escolhido a cidade de Manaus para o lançamento da
Campanha Nacional contra o Câncer de Mama e
de Colo do Útero.....................................................
1.2.9 – Comunicação
Das Lideranças do PSDB e do DEM no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, de indicação da Senadora Kátia Abreu para exercer o
cargo de Líder do Bloco Parlamentar da Minoria
no Congresso Nacional, até o dia 31 de janeiro de
2012. (Ofício s/nº, de 23 do corrente)..................
1.2.10 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADORA ANGELA PORTELA – Considerações sobre a apreciação, pelo STF, da Ação Direta de
Inconstitucionalidade impetrada contra a Lei nº 11.738,
que estabelece o piso salarial dos professores..........
1.2.11 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 193, de 2011, de autoria do
Senador Cristovam Buarque e outros Srs. Senadores, lido em sessão anterior. Aprovado.................
Requerimento nº 195, de 2011, de autoria do
Senador Cristovam Buarque e outros Srs. Senadores, lido em sessão anterior. Aprovado.................
Requerimento nº 196, de 2011, de autoria do
Senador Cristovam Buarque e outros Srs. Senadores, lido em sessão anterior. Aprovado.................
Requerimento nº 197, de 2011, de autoria do
Senador Cristovam Buarque e outros Srs. Senadores, lido em sessão anterior. Aprovado.................
Requerimento nº 216, de 2011, de autoria do
Senador Luiz Henrique e outros Srs. Senadores,
lido em sessão anterior. Aprovado........................
Requerimento nº 238, de 2011, de autoria da
Senadora Lídice da Mata e outros Srs. Senadores,
lido em sessão anterior. Aprovado........................
Requerimento nº 239, de 2011, de autoria da
Senadora Lídice da Mata e outros Srs. Senadores,
lido em sessão anterior. Aprovado........................
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Requerimento nº 240, de 2011, de autoria do
Senador Paulo Paim e outros Srs. Senadores, lido
em sessão anterior. Aprovado...............................
Requerimento n º 244, de 2011, de autoria do
Senador Ricardo Ferraço e outros Srs. Senadores,
lido em sessão anterior. Aprovado........................
Requerimento nº 109, de 2011, de autoria do
Senador Walter Pinheiro, lido em sessão anterior. Aprovado, nos termos do Parecer nº 47, de 2011-CRE
(prejudicado o Requerimento nº 81, de 2011)..............
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Item 1
Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2011, que
altera a Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008, que dispõe sobre o exercício da atividade de franquia postal.
(Proveniente da Medida Provisória nº 509, de 2010).
Aprovado, com voto contrário do Senador Randolfe
Rodrigues, após Parecer nº 48, de 2011-PLEN, proferido pelo Senador José Pimentel (Relator revisor),
tendo usado da palavra os Senadores Demóstenes
Torres, Alvaro Dias, Itamar Franco, Aloysio Nunes
Ferreira, Gim Argello, Romero Jucá, a Senadora Gleisi Hoffmann, e os Senadores Randolfe Rodrigues e
Walter Pinheiro. À sanção............................................
1.3.2 – Item 2
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2010 (nº
2.057/2007, na Casa de origem), que dispõe sobre
o processo e julgamento colegiado em primeiro grau
de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera os Decretos-Leis nºs 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, e 3.689, de
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal,
e as Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997, e
10.826, de 22 de dezembro de 2003; e dá outras
providências. Discussão adiada, nos termos do
Requerimento nº 258, de 2011, lido e aprovado
nesta oportunidade.................................................
1.3.3 – Item 3
Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2004,
que regulamenta o emprego de algemas em todo o
território nacional. Discussão adiada, nos termos
do Requerimento nº 259, de 2011, lido e aprovado
nesta oportunidade.................................................
1.3.4 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 970, de 2010, de autoria do
Senador Sérgio Zambiasi, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 234, de 2010. Rejeitado..................
1.3.5 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 45, de 2011, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 49, de 2011
(nº 44/2011, na origem), pela qual a Presidente
da República submete à consideração do Senado
Federal o nome do Sr. Jaime César De Moura Oliveira, para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, na vaga
decorrente do término do mandato do Senhor Dirceu
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Raposo de Mello. Aprovado. Será feita a comunicação à Presidente da República...........................
1.3.6 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 46, de 2011, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 50, de 2011
(nº 45/2011, na origem), pela qual a Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal o nome do Sr. Bruno Sobral De Carvalho, para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS, na vaga decorrente
do término do mandato do Senhor Alfredo Luiz de
Almeida Cardoso. Aprovado. Será feita a comunicação à Presidente da República...........................
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 241, de 2011, de autoria do
Senador Paulo Davim e outros Srs. Senadores, lido
em sessão anterior. Aprovado...............................
1.4.2 – Discursos
SENADOR DEMÓSTENES TORRES, como
Líder – Manifestação sobre matéria publicada no
jornal Valor Econômico, sobre tentativa do Governo
de reestatizar a Companhia Vale do Rio Doce. .....
1.4.3 – Comunicações
Da Liderança do PSDB no Senado Federal,
de indicação dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira,
Paulo Bauer e Flexa Ribeiro para ocuparem, respectivamente, os cargos de 1º, 2º e 3º Vice-Líderes
do PSDB. (Ofício nº 69/2011, de 22 do corrente).
Da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo no Senado Federal, de indicação de membros para integrarem a Comissão Temporária da
Reforma do Regimento Interno (Ofício nº 38/2011,
de 23 do corrente). Designação dos Senadores
José Pimentel e Antonio Carlos Valadares para
comporem a referida Comissão..............................
1.4.4 – Discursos (continuação)
SENADOR ROMERO JUCÁ, como Líder – Anúncio de que o Governo enviará projeto ao Congresso
Nacional criando o Programa Nacional de Acesso à
Escola Técnica (Pronatec); e outros assuntos...............
SENADORA MARINOR BRITO – Manifestação contrária ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal com relação à Lei da Ficha-Limpa...
1.4.5 – Comunicações
Da Liderança do DEM no Senado Federal, de
indicação do Senador Jayme Campos, como titular, e
da Senadora Maria do Carmo Alves, como suplente,
para integrarem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. (Ofício nº 27/2011, de 22 do corrente).....
Da Liderança do PSDB no Senado Federal,
de indicação do Senador Cyro Miranda, como titular,
para integrar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em substituição ao Senador Paulo Bauer,
que passará a integrar o Conselho como suplente.
(Ofício nº 70/2011)................................................
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1.4.6 – Discursos (continuação)
SENADOR PAULO DAVIM, como Líder – Defesa de projeto de lei, apresentado por S.Exª, que
permite ao jovem profissional recém-formado devolver
os recursos que recebeu do Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (Fies) sob a forma
de trabalho em instituições públicas.........................
SENADOR JAYME CAMPOS – Proposta da
criação de um Cadastro Nacional do Comércio
Eletrônico e de um Fundo Nacional Garantidor do
Comércio Eletrônico como formas de promover a
regulação desse setor.............................................
1.4.7 – Comunicações
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de
indicação de membro para integrar o Conselho do
Diploma José Ermírio de Moraes (Ofício nº 54/2011,
de 23 do corrente). Designação do Senador Cyro
Miranda para compor o referido conselho..............
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de
indicação de membro para integrar o Conselho da
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara
(Ofício nº 55/2011). Designação do Senador Cícero
Lucena para compor o referido conselho...................
Da Liderança do PTB no Senado Federal, de
indicação de membro para integrar o Conselho da
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara
(Ofício nº 65/2011, de 23 do corrente). Designação
do Senador João Vicente Claudino para compor o
referido conselho....................................................
Da Liderança do PTB no Senado Federal, de
indicação de membro para integrar o Conselho do
Diploma José Ermírio de Moraes (Ofício nº 64/2011,
de 23 do corrente). Designação do Armando Monteiro para compor o referido conselho....................
1.4.8 – Discursos (continuação)
SENADOR WELLINGTON DIAS, como Líder
– Regozijo pela vitória do estudante piauiense, Izael Francisco de Araújo, em seletiva nordestina do
quadro “Soletrando”, de um programa de televisão,
registrando o transcurso dos 50 anos do Movimento
de Educação de Base – MEB; e outros assuntos...
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Alerta
para o fato de o Brasil apresentar altos índices de
analfabetismo e deficiências na área de educação,
apesar de ser a sétima maior economia mundial...
SENADOR ARMANDO MONTEIRO, como
Líder – Destaque para a necessidade da promoção, por parte do governo federal, de uma política ativa de defesa comercial, que promova uma
concorrência em condições isonômicas com os
produtos importados...........................................
SENADOR WALTER PINHEIRO – Importância
da audiência pública realizada hoje pelas Comissões
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle; e de serviços de Infraestrutura,
sobre a questão da matriz energética brasileira...........
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SENADOR MARCELO CRIVELLA – Comentários a respeito da visita do Presidente norte-americano Barack Obama ao Brasil..............................
SENADOR IVO CASSOL – Defesa do sistema de voto majoritário; e outros assuntos. ............
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Registro da
participação de S. Exª no evento de lançamento
do Programa Municípios Verdes, na cidade de Paragominas/PA. .......................................................
1.4.9 – Leitura de requerimentos
Nº 260, de 2011, de autoria do Senador Paulo
Paim e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de Sessão Especial do Senado, no dia 25
de abril próximo, destinada a homenagear o Dia
Nacional dos Aposentados e Pensionistas.............
Nº 261, de 2011, de autoria do Senador Itamar
Franco, solicitando informações ao Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.....
Nº 262, de 2011, de autoria da Senadora Kátia
Abreu, solicitando voto de aplauso à Ministra Eliana
Calmon, corregedora da Corregedoria Nacional de
Justiça.....................................................................
Nº 263, de 2011, de autoria do Senador Gim Argello e outros Srs. Senadores, solicitando que o Período
do Expediente da Sessão do Senado Federal do dia 24
de agosto seja destinado a homenagear o Presidente
Getúlio Vargas pelo transcurso do qüinquagésimo sétimo aniversário de seu falecimento...............................
Nº 264, de 2011, de autoria do Senador Luiz
Henrique, solicitando licença para desempenho de
missão no exterior, no período de 29 de abril a 6 de
maio próximo..........................................................
Nº 265, de 2011, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a retirada do Projeto
de Lei do Senado nº 31, de 2011...........................
Nº 266, de 2011, de autoria do Senador Valdir
Raupp e outros Srs. Senadores, solicitando a dedicação do Período do Expediente da Sessão do dia 5 de
abril próximo, para homenagear os 45 anos do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB............
1.4.10 – Comunicações da Presidência
Término do prazo, ontem, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo
Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 734, de
2007, apreciado terminativamente pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania......................
Lembrança de que o tempo dos oradores
do Período do Expediente da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, dia 24, será destinado a comemorar os 20 anos do Mercosul. ........................
1.4.11 – Aviso do Tribunal de Contas da
União
Nº 207, de 2011, na origem, comunicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 1, de 2011,
do Senado Federal, autuado naquele Tribunal como
processo nº TC – 006.387/2011-0, e o seu envio ao
setor competente para as providências cabíveis.......
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1.4.12 – Ofício do Presidente da Câmara
dos Deputados
Nº 326, de 2011, de 23 do corrente, encaminhando relação dos Deputados indicados pelas
Lideranças, como titulares e suplentes, para comporem Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização – CMO..............................
1.4.13 – Mensagem da Presidente da República
Nº 55, de 2011 (nº 76/2011, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do
Sr. Marcos Paulo Verissimo para exercer o cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE do Ministério da Justiça, na
vaga do Sr. Fernando de Magalhães Furlan...........
1.4.14 – Leitura de proposta de emenda à
Constituição
Proposta de Emenda à Constituição nº 13,
tendo como primeira signatária a Senadora Angela
Portela, que altera a redação do § 13 do art. 201
da Constituição Federal, para isentar de carência a
concessão das prestações pecuniárias do Regime
Geral de Previdência Social às donas de casa de
baixa renda, e dá outras providências....................
1.4.15 – Comunicações
Da Liderança do PSDB no Senado Federal,
de substituição de membros nas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional; de Serviços de
Infraestrutura; de Assuntos Econômicos; de Educação, Cultura e Esporte; e de Agricultura e Reforma
Agrária. (Ofícios nºs 57 a 61, e 63/2011)..............
Da Liderança do PSDB no Senado Federal,
de indicação de membro para integrar a Comissão
de Educação, Cultura e Esporte (Ofício nº 62/2011).
Designação do Senador Aloysio Nunes Ferreira,
como suplente, para compor a referida comissão..
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de
desligamento das Senadoras Marisa Serrano e Lúcia
Vânia, como titulares, e do Senador Cícero Lucena,
como suplente, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa. (Ofício nº 64 a 66/2011).......
Do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, de criação da Subcomissão Temporária de
Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de
Álcool, “Crack” e Outras Drogas. (Ofício nº 10/2011,
de 23 do corrente)................................................
Do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
de designação dos membros das Subcomissões Permanentes e da Subcomissão Temporária da referida
comissão. (Ofício nº 11/2011, de 23 do corrente)......
Do Presidente da Comissão de Constituição,
Cidadania e Justiça, de instalação da Subcomissão
Temporária para análise do Projeto de Resolução
nº 96, de 2009, e a eleição do Senador Eduardo
Suplicy, como Presidente, e a designação do Senador Ricardo Ferraço, como Relator. (Ofício nº
18/2011, de 23 do corrente).................................
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1.4.16 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR ROMERO JUCÁ – Elogios à criação no Governo Lula, da Secretaria Especial da
Aqüicultura e Pesca, e sua transformação em Ministério, estabelecendo o marco de uma nova política de gestão e ordenamento do setor, mantendo
o compromisso com a sustentabilidade ambiental
no uso dos recursos pesqueiros.............................
SENADOR CIRO NOGUEIRA – Apelo em
favor da rápida apreciação do Projeto de Lei do
Senado nº 90, de 2011...........................................
1.4.17 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, dia 24, às 14 horas, com Ordem do Dia
anteriormente designada........................................
1.5 –ENCERRAMENTO
2 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR JOSÉ
SARNEY, EM 23.3.2011
SENADO FEDERAL
3 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
4 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
5 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
6 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte
CMA – Comissão de Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
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CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática
7 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993)
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995)
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35, de 2009)
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14, de 2010)
Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1, de 2005)
Programa Senado Jovem Brasileiro (Resolução nº 42, de 2010)
CONGRESSO NACIONAL
8 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência – CCAI (Lei nº 9.883, de 1999)
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Ata da 34ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 23 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy,
e dos Srs. Wilson Santiago Aníbal Diniz, Mozarildo Cavalcanti,
Pedro Taques, Paulo Paim, Marcelo Crivella e Ivo Cassol
(Inicia-se a sessão às 14 horas, e encerra-se às 22 horas e 22 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há número regimental para a abertura.
Comunicamos que os Senadores relacionados
a seguir indicam o Senador Mário Couto para exercer
o cargo de Líder do Bloco Parlamentar da Minoria até
o dia 31 de janeiro de 2012.
Assinam o texto o Senador Alvaro Dias, como Líder do PSDB, e o Senador Demóstenes Torres, como
Líder do Democratas.
O Expediente lido vai à publicação.
É o seguinte o ofício
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência que os Senadores relacionados a seguir indicam o senador Mário
Couto para exercer o cargo de Líder do Bloco Parlamentar da Minoria, até o dia 31 de janeiro de 2012.
Sala das Sessões, 23 de março de 2011, – Senador Álvaro Dias, Líder do PSDB – Senador Demóstenes Torres, Líder do Democratas.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 45, DE 2011
Relator: Senador Humberto Costa
Da Comissão De Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 49, de 2011 (nº 44/2011,
na origem), que submete à consideração do
Senado Federal, de conformidade com o art.
52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal,
combinado com o art. 10 da Lei nº 9.782, de 26
de janeiro de 1999, e art. 6º do Anexo I do Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, o nome
do Senador Jaime César De Moura Oliveira
para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA na
vaga decorrente do término do mandato do
Senhor Dirceu Raposo de Mello.
A Comissão de Assuntos Sociais, em votação
secreta realizada em 23 de março de 2011, apreciando o Relatório apresentado pelo Senador Humberto
Costa sobre a Mensagem (SF) nº 49, de 2011, opina
pela aprovação da escolha do nome do Senador Jaime
César de Moura Oliveira para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
na vaga decorrente do término do mandato do Senhor
Dirceu Rapouso de Mello, em conformidade com o
art. 52, inciso III, alínea “f”, da Constituição Federal,
combinado com ao artigo 10, parágrafo único, da Lei
nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e art. 6º do Anexo
I ao Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, por 18
votos favoráveis, 1 contrário e – abstenções.
Sala da Comissão, 23 de março de 2011.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Humberto Costa
Com base no art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal, e de conformidade com os termos do
art. 10, parágrafo único, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Presidente da República submete à
apreciação dos membros do Senado Federal o nome
do Senhor Jaime César de Moura Oliveira para ser
conduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), encaminhando, para
tanto, a Mensagem nº 49, de 2011 (Mensagem nº 44,
de 23 de fevereiro de 2011, na origem).
À mensagem, encontra-se anexado o curriculum
vitae do indicado.
O Sr. Jaime César é brasileiro, natural de Guaratinguetá, SP, e tem 36 anos. É bacharel em Direito,
graduado pela Universidade de São Paulo (USP) em
1999. Tem, ademais, duas especializações nas áreas
de direito ambiental e biossegurança, realizadas na
Faculdade de Saúde Pública (FSP), da USP, e na Universidade Federal de Santa Catarina, respectivamente.
Possui, também, o título de Máster in Biotecnhological Law and Ethics, pela Universidade de Sheffield,
Inglaterra, obtido com distinção. Iniciou, recentemente, curso de mestrado na FSP-USP, a ser convertido
em doutorado.
Ocupa, desde 2007, o cargo de Subchefe-Adjunto
para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência
da República, e autuou, em várias oportunidades, como
representante junto a importantes órgãos das áreas
ambiental, tecnológica e de propriedade industrial,
com destaque para os seguintes: Comitê Nacional de
Biotecnologia, Grupo Interministerial de Propriedade
Intelectual, Comitê Interministerial sobre Mudança do
Clima e Conselho Nacional do Meio Ambiente. Cumpre
destacar, igualmente, o cargo de Secretário-Executivo
do Conselho Nacional de Biossegurança, ocupado pelo
indicado em meados de 2010.
Anteriormente a essas funções públicas, o Sr.
Jaime César integrou o corpo de profissionais da Tozzini Freire Advogados, de São Paulo, atuando principalmente nas áreas de advocacia consultiva e contenciosa administrativa, notadamente nos campos de
regulação sanitária, biossegurança, acesso a recursos
genéticos e direito ambiental.
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Trabalhou, também, na Unilever do Brasil, em São
Paulo, militando nos campos da advocacia consultiva
e contenciosa administrativa em áreas tais como direito do consumidor, regulação sanitária de produtos
alimentícios, cosméticos e saneantes domissanitários,
e regulação de publicidade, assim como nas áreas
ambiental e tributária.
Em face do histórico pessoal e profissional apresentado e aqui resumido, entendemos dispor esta Comissão de Assuntos Sociais dos elementos necessários
para deliberar sobre a condução do Senhor Jaime César de Moura Oliveira ao cargo de Diretor da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
Sala da Comissão, 23 de março de 2011, – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais – Humberto Costa, Relator.
PARECER Nº 46, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 50, de 2011 (nº 45/2011,
na origem), que submete à apreciação do
Senado Federal, de conformidade com o
art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição
Federal, combinado com o art. 6º da Lei nº
9.961, de 28 de janeiro de 2000, o nome do
Senhor Bruno Sobral de Carvalho para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS, na vaga decorrente do término do mandato do Senhor
Alfredo Luiz de Almeida Cardoso.
A Comissão de Assuntos Sociais, em votação secreta realizada em 23 de março de 2011, apreciando
o Relatório apresentado pela Senadora Ângela Portela, Relatora ad hoc, sobre a Mensagem (SF) nº 50,
de 2011, opina pela aprovação da escolha do nome
do Senhor Bruno Sobral de Carvalho para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na vaga decorrente do término do
mandato do Senhor Alfredo Luiz de Almeida Cardoso,
em conformidade com o art. 52, inciso III, alínea f, da
Constituição Federal, combinado com o art. 6º da Lei
nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, por 18 votos favoráveis, 1 contrários e abstenções.
Sala da Comissão, 23 de março de 2011. – Senador Jayme Campos, Presidente – Senadora Ângela
Portela, Relatora ad hoc.
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RELATÓRIO
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relatora ad hoc: Senadora Ângela Portela
Com base no art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal, e de conformidade com os termos do
art. 10, parágrafo único da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Presidente da República submete à
apreciação dos membros do Senado Federal o nome
do Senhor Bruno Sobral de Carvalho para ser conduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), encaminhando, para tanto, a
Mensagem nº 50, de 2011 (Mensagem nº 45, de 23
de fevereiro de 2011, na origem).
À mensagem, encontra-se anexado o curriculum
vitae de indicado.
O Sr. Bruno Sobral de Carvalho é brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, e tem 39 anos. É graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília
(UnB), em 1995. Tem, ademais, especialização em Política Públicas, pela Escola Nacional de Administração
Pública (ENAP). Possui também o título de Mestre em
Economia, pela UnB, e o Master in Business Administration (MBA), pela Universidade de Georgetown,
Washington, Estados Unidos da América obtido com
honras acadêmicas.
Ocupou, em 2010, o cargo de Secretario Geral da
ANS, responsável pela gestão dos Núcleos da Agência
nos Estados, pela comunicação e pela coordenação
dos trabalhos da Diretoria-Coligada. Atuou, também,
como Diretor-Adjunto, na Diretoria de Normas e Habilitação de Operadores (DIOPE), no primeiro semestre
de 2010.
Cumpre destacar, igualmente, que o indicado
foi assessor do Ministro da Fazenda e Coordenador
Geral da Área Internacional da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (MF),
entre junho de 2003 e janeiro de 2010. Outrossim, foi
o representante do MF nas Câmaras de Saúde Suplementar e de Regulação do Mercado de Medicamentos.
Trabalhou, também, na Agência Nacional de Vigilância
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Sanitária (ANVISA), como analista econômico, entre
abril de 2001 e junho de 2003.
Concomitantemente a essas funções públicas, o
Sr. Bruno Sobral de Carvalho foi professor titular das
cadeiras de Matemática Financeira e Introdução à Economia da Faculdade Brasília, no período de janeiro de
2002 a dezembro de 2003.
Em face do histórico pessoal e profissional apresentado e aqui resumido, entendemos dispor esta Comissão de Assuntos Sociais dos elementos necessários para deliberar sobre a condução do Senhor Bruno
Sobral de Carvalho ao cargo de Diretor da Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
Por derradeiro, não nos podemos furtar em destacar o longo tempo em que o cargo, ora em discussão, encontra-se vago: desde outubro de 2010. Isso
traz evidentes prejuízos para a administração de um
órgão público da importância da ANS, retardando a
deliberação de matéria e desvirtuando totalmente o
conceito de uma diretoria colegiada.
Sala da Comissão, 23 de março de 2011. – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais. – Senadora Lúcia Vânia, Relatora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 257, DE 2011
Retirada de requerimento.
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, do
Requerimento nº 92/11, de minha autoria.
Sala das Sessões, 23 de março de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência defere o requerimento que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 108, DE 2011
Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.443,
de 16 de julho de 1992, que “dispõe sobre a
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências”, para determinar
a realização de audiência periódica do Presidente do Tribunal de Contas da União, no
Senado Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 90-A:
“Art. 90-A. No prazo de trinta dias após o
encerramento de cada trimestre, o Presidente
do Tribunal de Contas da União apresentará,
em audiência no Senado Federal, o relatório
trimestral de atividades previsto no § 1º do art.
90 desta Lei.
Parágrafo único. Na apresentação do relatório deverão ser enfatizadas as inspeções
e auditorias mais relevantes em andamento,
os resultados daquelas já concluídas no período, além de recomendações que aquela corte
entender oportuno serem dadas ao Senado
Federal na ocasião.”
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Por certo, é previsto que o Tribunal encaminhe
ao Congresso Nacional relatório trimestral e anual de
suas atividades, conforme disposto no § 4º do art. 71 da
Constituição Federal. No entanto, tais relatórios acabam
representando mera formalidade burocrática.
Portanto, para resgatar o papel constitucional
da Corte de Contas, propomos estabelecer que o seu
Presidente venha periodicamente ao Senado Federal
apresentar o relatório trimestral, já previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Tribunal. Esse evento certamente estreitaria a relação entre o Congresso
Nacional e o órgão de fiscalização, permitindo maior
transparência e efetividade ao controle externo.
Pelas razões expostas, contamos com o apoio
de nossos ilustres Pares para a aprovação desta proposição. – Senador Itamar Franco.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Natureza, Competência e Jurisdição

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

Capítulo I
Natureza e Competência

Justificação

Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de
controle externo, compete, nos termos da Constituição
Federal e na forma estabelecida nesta Lei:
....................................................................................

O presente projeto de lei objetiva tornar mais efetiva e transparente a fiscalização exercida pelo Tribunal
de Contas da União.
É sabido que o Tribunal, consoante o disposto
no caput do art. 71 da Constituição Federal, auxilia o
Congresso Nacional no exercício do controle externo
das entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelo poder público federal.
Entre as competências elencadas na Constituição, o Tribunal é incumbido de realizar, por iniciativa
própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e
auditorias nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades
que administrem recursos e bens públicos, consoante
o disposto no inciso IV do art. 71 da Constituição.
No entanto, o caráter de órgão auxiliar do Congresso Nacional no exercício do controle externo, é muitas vezes esquecido na atuação do Tribunal de Contas
da União. Embora não esteja subordinado ao Congresso
Nacional, a Constituição é clara ao atribuir ao Poder
Legislativo a titularidade do controle externo.

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 90. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas da União será exercida pelo Congresso Nacional,
na forma definida no seu regimento comum.
§ 1° O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
§ 2° No relatório anual, o Tribunal apresentará
análise da evolução dos custos de controle e de sua
eficiência, eficácia e economicidade.
Art. 91 . Para a finalidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea g e no art. 3°, ambos da Lei Complementar
n° 64, de 18 de maio de 1990, o Tribunal enviará ao
Ministério Público Eleitoral, em tempo hábil, o nome
dos responsáveis cujas contas houverem sido julgadas
irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores
à realização de cada eleição.
....................................................................................
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, ao qual compete:
I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República, mediante parecer prévio,
que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar
de seu recebimento;
II – julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações
e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário público;
III – apreciar, para fins de registro, a legalidade
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título,
na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em
comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal
do ato concessório;
IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica
ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades
referidas no inciso II;
V – fiscalizar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado
constitutivo;
VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados pela União, mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado,
ao Distrito Federal ou a Município;
VII – prestar as informações solicitadas pelo
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas,
ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias
e inspeções realizadas;
VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado
ao erário;
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IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X – sustar, se não atendido, a execução do ato
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal;
XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será
adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que
solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá
a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título
executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 109, DE 2011
Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de
2001, para permitir o abatimento de prestações devidas ao Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (FIES),
por meio da atuação profissional em instituições públicas de educação e saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-C:
“Art. 6º-C Decorrido o período de que
trata o inciso IV do art. 5º, é facultado ao estudante financiado pelo Fies abater até doze
prestações do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período, em troca
do exercício de atividades profissionais em
instituições públicas federais, estaduais ou
municipais, na forma do regulamento.
§ 1º O abatimento previsto no caput restringe-se aos licenciados que atuem em instituições da rede pública de educação básica,
e aos graduados em Medicina, Odontologia e
Enfermagem que atuem em instituições vincu-
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ladas ao Sistema Único de Saúde, por período
de até doze meses.
§ 2º O estudante financiado optará pelo
abatimento mencionado no caput à ocasião
da assinatura do contrato, ou a qualquer tempo
durante o período de carência de que trata o
inciso IV do art. 5º desta Lei.
§ 3º As instituições em que os egressos
do Fies poderão atuar, em troca do abatimento previsto no caput, deverão firmar Termo de
Parceria com o agente operador do Fundo.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro
do ano subsequente a sua publicação.
Justificação
O Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES) vem se fortalecendo como
importante alternativa de democratização do acesso
à educação superior para estudantes de baixa renda.
Em 2001, o Fies substituiu o programa de Crédito Educativo (CREDUC), que vinha enfrentando sucessivas
dificuldades e problemas de gestão. Passada uma
década de sua implantação, o Fundo sofreu diversas
reformulações, incluindo: a adoção de mecanismos alternativos à fiança tradicional, como a fiança solidária
e o fundo garantidor; a substancial redução dos juros
cobrados, hoje limitados a 3,4% ao ano; a ampliação do
prazo de carência, que passou a ser de dezoito meses
após a formatura; a extensão do período de amortização do empréstimo, que pode chegar a três vezes a
duração do curso financiado. A gestão operacional do
Fies também passou a ser diretamente realizada por
órgão vinculado ao Ministério da Educação, e não pelo
agente financeiro, como ocorria antes.
A nosso ver, a alteração mais importante realizada
até o momento foi a inclusão, na lei que rege o Fundo,
da possibilidade de abatimento do saldo devedor para os
graduados em licenciatura que atuem como professores
da rede pública de educação básica e para os graduados em Medicina que integrem equipes de saúde da
família em áreas consideradas prioritárias pelo Ministério da Saúde. Trata-se, de fato, de grande inovação,
na medida em que docentes e médicos, formados com
o auxílio do Fies, poderão pagar o financiamento por
intermédio da prestação de serviços à sociedade.
Neste projeto, visamos ampliar ainda mais essa
possibilidade, para aqueles profissionais de educação
e de saúde que, após concluírem o curso superior com
financiamento pelo Fies, não lograram ainda ser efetivados como professores das redes públicas ou médicos
da família. Nossa proposta é de que todos os graduados
nas diferentes licenciaturas, além dos formados em Medicina, Odontologia e Enfermagem, possam se beneficiar
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de até doze meses de abatimento nas prestações do
Fies por meio da prestação de serviços a instituições
públicas federais, estaduais ou municipais.
A medida pretende, assim, garantir a destinação
pública de parte dos recursos empregados no Fies, ao
mesmo tempo em que promove oportunidades para a
primeira atuação profissional de jovens formados em
áreas de relevante interesse social. É possível que tais
jovens, adquirida essa primeira experiência, participem
com sucesso de processos seletivos ulteriores, que lhes
permitam efetivar-se como docentes ou profissionais
de saúde dos quadros federal, estaduais ou municipais.
Como consequência, serão combinados, de maneira
ainda mais articulada, o retorno social e o retorno individual do programa de financiamento estudantil.
Certamente, para ser operacionalizada, a proposta requererá a edição de regulamento, que normatize os procedimentos necessários para o abatimento
proposto e detalhe os conteúdos que deverão constar
dos Termos de Parceria a serem firmados entre as
instituições que receberam os graduados do Fies e
o agente operador do programa. Nesses Termos de
Parceria, deverão estar consignados mecanismos de
fiscalização que inibam fraudes na implementação da
medida e garantam que os graduados que se beneficiem do abatimento previsto pela proposição estejam
de fato inseridos na prestação de serviços relevantes
à sociedade nas áreas de saúde e educação.
Esperamos, com o presente projeto de lei, contribuir para o aperfeiçoamento da política de financiamento estudantil. Para tanto, contamos com o apoio
dos nobres Parlamentares para sua aprovação. – Senador Paulo Davim.
LEGISLAÇÃO CITADA
....................................................................................
Art. 6o Em caso de inadimplemento das prestações devidas pelo estudante financiado, a instituição
referida no § 3o do art. 3o promoverá a execução das
parcelas vencidas, conforme estabelecida pela Instituição de que trata o inciso II do caput do art. 3o,
repassando ao Fies e à instituição de ensino a parte
concernente ao seu risco.
....................................................................................
(Às Comissões de assuntos Sociais; e de
Assuntos Econômicos – decisão terminativa.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projetos de resolução que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para
recebimento de emendas aos Projetos de Resolução
nºs 9 e 10, de 2011, que acabam de ser lidos, nos termos do art. 235, II, a, do Regimento Interno.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidente, peço minha inscrição para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Mozarildo, V. Exª está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Dei entrada em uma
delegação do PSDB para que eu pudesse falar pela
Liderança do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador. V. Exª está inscrito para
falar pela Liderança do PSDB.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Srª Presidenta, peço a minha inscrição para falar para uma
comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está inscrito o Senador João Pedro para uma
comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presidente, pedi para que o Senador João Pedro falasse antes
porque sei que ele está com um compromisso urgente.
Então, ele fica sendo o segundo, e eu, o terceiro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nenhum problema, Senador. Está inscrito o
Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – E eu queria, Srª Presidente, pela ordem,
com a tolerância de V. Exª...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... anunciar
à Casa que, hoje, estão-nos visitando e se encontram
aqui, à minha esquerda, o Presidente da Feira do Vinho, que representa aqui o Prefeito Municipal Roberto
Lunelli, e as soberanas Kelly Scanagata, a imperatriz
do vinho, e a princesa Carine Pedrotti.
A Fenavinho foi iniciada em 1967, e hoje, com
certeza, tornou-se o maior evento vinícola do País,
em Bento.
Elas gostariam, se a senhora permitir, de entregarlhe um convite, endereçado a V. Exª e ao Presidente
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Sarney. Eu as acompanharia até V. Exª. É questão de
um ou dois minutos, no máximo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador, com muito prazer. Que venham as princesas. Há princesa e rainha, ou só princesa? Princesa e rainha. Muito prazer.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Srª Presidenta, eu gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Já está preenchido, Senador Anibal. Sinto muito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Está
bem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, colocarei V. Exª como suplente; se
houver alguma desistência, o senhor terá a palavra.
Enquanto saímos na foto, eu leio o convite dos
representantes da Fenavinho para que o Brasil seja
convidado.
Trata-se de um convite oficial da Fenavinho, vindo por intermédio do Senador Paim, para a abertura oficial do evento, dia 29 de abril, seis da tarde, no
Parque de Eventos, em Bento Gonçalves, que é uma
cidade muito linda. Que seja uma belíssima festa. Eu
encaminharei ao Presidente Sarney.
Com a palavra, o Senador Gilvam Borges, inscrito
como orador, por dez minutos.
Por favor, Senador.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, faço hoje breve
registro acerca da situação atual da educação brasileira e os reflexos de um quadro desenhado no ano de
2009, explicitado no ano de 2010, e sobre o qual não
podemos deixar de refletir e manter nossos propósitos
de mudanças para melhor neste ano de 2011.
Eu me refiro às pesquisas conduzidas pelo Ministério da Educação e Cultura, com dados do Ideb (Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica), revelando que
35% das escolas da rede pública do nosso Brasil ficaram
abaixo da macrometa determinada pelo Governo Federal
e confirmada pelo então Presidente Lula, em que pesem
todos os esforços envidados por aquela administração.
É preciso aprender até com os erros. É preciso
ter humildade para reconhecer aquilo no qual não se
obteve sucesso ou pelo menos não se atingiu todas
as metas previstas. Afinal, toda e qualquer realidade
só muda quando a encaramos sem vaidades.
E este registro breve que faço não é à toa, já que,
depois do Rio de Janeiro, que, numa das avaliações –
sobre a 8ª série – ficou como o Estado com mais es-
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colas abaixo da projeção feita pelo Inep, aparece, logo
em seguida, o Amapá na lista das insuficiências.
Srªs e Srs. Senadores, tivemos, sem sombra de dúvida, marcos legais que contribuíram para as mudanças
na educação, como a Constituição de 1988 e a LDB.
Entre as transformações, a universalização do
ensino foi praticamente garantida, os investimentos
aumentaram e a formação docente evoluiu. Mas ainda
há muito a fazer para garantir um bom ensino.
Eu gostaria de aqui recordar as principais políticas públicas de educação nos últimos anos, pois,
como eu disse, se temos insuficiências e sobre elas
precisamos nos debruçar, também temos vitórias e
modelos a seguir.
Por exemplo, em dezembro de 2010, vimos o
resultado do Programa Internacional de Avaliação de
Alunos, que destacou o Brasil entre os três países que
mais melhoraram o desempenho em leitura.
Ainda assim, restou-nos o constrangedor quinquagésimo terceiro lugar de um total de 65 nações, que
nos manteve no rodapé da lista. Ou seja, avançamos,
mas estamos longe do ideal.
Nesse período, conquistas importantes foram
alcançadas. Em 1985, 20% dos brasileiros entre 10 e
14 anos eram analfabetos. Atualmente, 2,5%.
No quesito acesso, 97,6% dos jovens de 7 a 14
anos estão na escola, contra 80,1% em 1980.
As melhorias obtidas tiveram impulso depois da
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), em 1996. Com ela, os Municípios foram incumbidos de zelar pela Educação Infantil e os
primeiros anos do Ensino Fundamental, segmento
apontado como principal foco de atenção.
E o governo federal se viu obrigado a estabelecer
o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE).
Por outro lado, descumprimentos da mesma LDB
explicam muito da timidez nos avanços.
Patinamos também no quesito descentralização
das responsabilidades. A rede municipal deixou a desejar,
e, se ela não garante a alfabetização nos anos iniciais
de estudo, o aluno carrega dificuldades para sempre.
Quando se fala em educação, não há como transigir. O estudante é como uma planta extremamente
sensível, que precisa ser avaliada o tempo todo. Este
é o caminho.
O Senador Mozarildo, com os seus movimentos
de braço e com o olhar atento, manifesta-se corporalmente, dando sinais de que deseja me apartear.
E assim o faço, antecipando-me, antes que venha a
manifestação verbal.
Concedo um aparte a V. Exª.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Aguardando o momento que V. Exª achar oportuno. Mas, já
que me concede...
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
E, em seguida, ao querido e estimado Senador Vital.
Vamos tocar para a frente. Trata-se de educação! V.
Exª tem o aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Gilvam, ontem eu tive a oportunidade de falar justamente sobre a questão da educação. Referi-me mais à
avaliação das nossas universidades, porque, de maneira
assustadora, quase setecentas delas foram reprovadas
pelo MEC. Mas, se estamos falando de universidade, inclusive a avaliação também mostra que os egressos, quer
dizer, aqueles que concluem o curso superior, são uma
proporção menor até do que os que ingressam. E isso
realmente mostra que a base – o ensino fundamental e o
ensino médio – está muito precária neste País. E, quanto
ao meu Estado, eu lamento dizer isto, gostaria de aqui
fazer um aparte dizendo a V. Exª que está muito bem. Já
esteve. Hoje, está lá patinando entre os últimos colocados
na avaliação. Mas acho que é justamente fazendo esse
tipo de pronunciamentos, como fiz ontem, como V. Exª
está fazendo hoje, que nós motivaremos os responsáveis pela educação, no nível federal, no nível estadual e
no nível municipal, a levarem mais a sério uma questão
tão importante, a única que pode realmente mudar este
País para melhor, que é a educação.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Agradeço o aparte de V. Exª e sigo, concedendo um
aparte ao nobre Senador Vital, que chega com muita
vitalidade, fazendo jus ao seu nome. Por favor.
O Sr. Vital do Rego (Bloco/PMDB – PB) – Senador Gilvam Borges, como é bom ouvir V. Exª num
tema tão importante. Parece que a noite não passou,
e estamos numa sessão continuada do dia de ontem.
O Senador Mozarildo falou agora há pouco que, ontem, demonstrou interesse em discutir a questão da
educação no Brasil no seu pronunciamento. Por coincidência muito feliz, eu também trouxe ontem essa
questão, fazendo uma avaliação sobre o movimento
de paralisação em que se encontram os professores
no meu Estado e evocando uma tomada de posição
com relação ao Estado, à União e aos Municípios neste
quesito educação pública. Nós temos tido índices que
não são índices bons para se comentar sobre, principalmente, o ensino fundamental. E V. Exª traz uma
preocupação, uma preocupação que nos encanta pela
sua objetividade, pela forma como V. Exª discorre sobre
o tema, na certeza de que sua voz é ouvida, sua voz
é interpretada como um manifesto do povo brasileiro
pedindo uma melhor educação.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Agradeço o aparte de V. Exª.
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Ele precisa ser recuperado sempre, e não só depois
que saem os resultados. Precisamos olhar com profundeza técnica cada camada a ser corrigida. É a única forma
de virar a página da evasão escolar e da repetência.
Tivemos avanços na educação rural, mas os
efeitos ainda não foram substancialmente sentidos
nas escolas e, na maioria das localidades, detalhes
importantes como o transporte dos estudantes ainda
é matéria penosa, cheia de defeitos, com imensos sacrifícios para o aluno no seu deslocamento diário.
Aliás, neste particular, é preciso ampliar o leque de
visão, pois, no que se refere à infraestrutura, tivemos algum
progresso. O País assistiu ao salto no número de instituições informatizadas, além da garantia da merenda para
quase todas as crianças. Contudo, ainda existem muitas
escolas sucateadas e sem sequer água encanada.
No quesito financiamento e salário, ainda é igualmente pequeno o resultado...
(Interrupção do som.)
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– ... e os profissionais da educação seguem entre os
mais insatisfeitos e desmotivados.
No que se refere à Educação de Jovens e Adultos,
os recursos para essa modalidade de ensino aumentaram, mas é essencial proporcionar aos alunos um
ensino voltado às suas necessidades específicas, com
foco nas exigências do mercado de trabalho e visando inserir esse estudante num contexto de estímulo e
acompanhamento das necessidades atuais, inclusive
do ponto de vista tecnológico.
Carreira e formação. A exigência do diploma de
nível superior para lecionar trouxe uma valorização à
profissão, mas os cursos de Pedagogia e Licenciatura
são fracos e a atratividade da carreira ainda é baixa.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Dois minutos para encerrar, Senador Gilvam
Borges (Fora do microfone.).
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) – Srª
Presidenta, agradeço V. Exª, até considerando que os
aparteantes me levaram um tempo que foi recompensado
por ser precioso com as pérolas de contribuição através
do verbo que se inseriram neste pronunciamento.
Portanto, Excelência, dê-me quatro minutos e
assim eu concluirei. Aí deixarei esta tribuna satisfeito
com V. Exª. Se não for possível, eu, sinceramente, haverei de reconhecer.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vão ser dois minutos mais um (Fora do mi-
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crofone.), porque nós temos uma lista de mais de 35
oradores. São três minutos.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Obrigada, Excelência.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) – Era
o sonho de muita criança, Excelência, e permeava de forma especial o imaginário das meninas que se viam, com
as saias azuis ou cáqui, com pregas, indo ou seguindo
a orientação dos pais para buscar uma formatura como
professora. Isso caiu por terra. Hoje, o essencial de atrativos para uma função tão importante e estratégica de professor realmente afunda o País, porque o conhecimento
passa a ser – e está – nas últimas prioridades.
Para atrair os bons profissionais, sem dúvida, precisamos ter atrativos e estímulos importantes de instrumentos de infraestrutura e principalmente de salários.
Como dizia Mário Couto, quando jovem no Guamá, com os cabelos longos, e quando sonhava ainda
com um Pará rejuvenescido: “Não se pode agregar
conhecimento a quem não existe”, ou seja, nós não
podemos apaixonar-nos pelo que nós não vemos, e
isso é uma grande realidade.
Portanto, Excelência, acredito que somente a
educação será a base fundamental da transformação,
preparando o homem para a vida, para o amor e para
o trabalho. Tenho certeza de que, com esse homem
qualificado, a sua visão se amplia. Como diz Platão, na
Alegoria da Caverna, que muitas das vezes estamos
na escuridão da ignorância, presos e acorrentados nos
grilhões da prisão eterna, que é o próprio afundamento
de não ter a condição de nos diferenciar entre o mundo
animal e a capacidade de pensar, de criar, de transformar. E isso só se pode fazer pelo conhecimento, e
o conhecimento ampliado dá aos homens a dimensão
dos verdadeiros deuses, que têm uma compreensão
mais elástica, mais espraiada e mais longínqua.
Portanto, se somos o que comemos ou se somos
o que vestimos, nós somos o que aprendemos e somos
o que pensamos. Resultados disso: estamos aí. Os Estados Unidos e o Japão investiram maciçamente em
educação e qualificação, levando estados modernos e
prósperos, fazendo riqueza e buscando felicidade.
Ao Brasil, esperamos que a nossa Presidenta
Dilma possa priorizar a educação definitivamente.
Para encerrar, tomo mais um gole de café e olho para
V. Exª, minha Presidenta, dizendo até mais, até breve, porque o homem tem que apreciar cada momento, Excelência,
porque ele é como galinha de granja: a qualquer hora pode
ser abatido. É bom estar olhando para V. Exª.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Gilvam Borges. Estou até
dando risadas. Agora, a do cafezinho foi boa, heim?
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Mozarildo, por cinco minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de vir hoje aqui abordar a visita da
Presidente Dilma a Manaus, mas, lamentavelmente, tenho
que fazer mais uma denúncia de suspeita de corrupção
praticada pelo Governador do meu Estado.
A colunista Shirley Rodrigues publicou a seguinte nota:
Sem receber o Vale Solidário [que equivale
ao Vale Alimentação, uma espécie de complemento do Bolsa Família do Estado de Roraima]
desde novembro de 2010, as pessoas carentes
que estão inscritas no programa estão sendo
convocadas para um recadastramento.
No primeiro dia, entram na fila para receber
uma senha e voltam no outro dia para levar a documentação e serem, finalmente, atendidas.
E se há quatro meses o benefício não é
pago, muito menos será cumprida a promessa
de aumento de 80 para 150 reais [promessa
que o Governador atual fez durante a campanha]. No entanto, há rumores de que os cortes
serão pela metade.
E aí há outras matérias: “Recadastramento do
Vale Solidário começa no dia 21” – portanto, anteontem;
”Recadastramento começa com tumulto” e, finalmente,
“Governo começa a pagar Vale Solidário”.
Ora, se fosse apenas um atraso no pagamento
por falta de dinheiro, o que não justifica, porque era
uma questão de estabelecer prioridades, ainda seria
razoável. Mas o pior é que, além de não cumprir promessa de aumento do valor do vale, o Governo está
fazendo, segundo as denúncias que recebi – e quero
aqui registrar –, na verdade, uma operação corrupta
de chamar as pessoas, que pegam a senha, a documentação e têm que assinar um documento dizendo
que receberam os meses atrasados, para poderem
passar a receber. Isto é: o Governador vai embolsar o
dinheiro das pessoas carentes, possivelmente, como,
aliás, já há denúncias disso, dando vale para certos
empresários, que devolvem, talvez, integral ou parcialmente, o valor que o pobre não pegou de comida.
Essa denúncia é muito séria.
Esse Governador – há pouco, a Polícia Federal fez
uma operação e constatou um roubo de R$30 milhões
na saúde –, agora, está roubando a comida das pes-
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soas carentes. É impossível acreditar nisso, mas está
acontecendo. E eu quero aqui fazer essa denúncia.
Vou formalizar ao Ministério Público do Estado,
ao Tribunal de Contas, e pedir à polícia que investigue.
Agora, pedir à polícia do Estado que investigue a ação
do Governador é um pouco complicado. Mas eu vou
pedir e vou pedir também que a Polícia Federal bote os
seus órgãos de inteligência para checar isso, porque as
pessoas que denunciaram essa questão – para mim,
é evidente –, se elas precisam de um Vale Solidário
para ter alimentação, elas vão ter coragem de se expor à perseguição do Governador, que persegue todo
mundo que ousa discordar dele, mesmo que seja até
pela presença ou pelas vaias que ele tem recebido em
público? Mas isso aqui realmente é revoltante.
Eu disse aqui, dias atrás, Senador Mário Couto, que eu, como médico, me revoltava de ver alguém
roubar na saúde: roubar o medicamento, roubar o oxigênio, roubar o material de consumo, enfim, roubar a
vida das pessoas. Agora, o Governador não se satisfaz
com isso – porque o valor de 30 milhões está comprovado pelo Tribunal de Contas do Estado – e rouba a
alimentação das pessoas pobres.
Eu quero que, realmente, os órgãos de fiscalização do meu Estado se debrucem de maneira muito
séria, porque não é difícil de ver. Se vai emitir o vale,
que é um comprovante de pagamento, para um empresário, é preciso saber se alguém recebeu. E, pelas
denúncias que recebi de pessoas que foram para a fila,
elas tiveram de assinar um documento, dizendo que
tinham recebido os meses atrasados sem receber. Isto
é, dando a comida que eles deveriam ter para nutrir a
corrupção comandada pelo atual Governador.
Senadora Marta, quero pedir que sejam transcritas as matérias do Jornal Folha de Boa Vista, tanto a
nota da colunista Shirley Rodrigues, quanto a outra que
fala que “recadastramento do Vale Solidário começa
no dia 21”, como a outra que diz “recadastramento começa com tumulto” e, finalmente, a outra que diz que
“Governo começa a pagar o Vale Solidário”.
Mas, além de pedir essa transcrição, eu vou efetivamente formalizar essa denúncia para os órgãos de
fiscalização e para a polícia do Estado, porque não é
possível que alguém roube remédio, roube alimentação. Ele está roubando, aliás, em todas as áreas, mas
nestas, é realmente terrível roubar dos pobres que
precisam de saúde e de alimentação.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
‑ SP) – V. Exª, Senador Mozarildo, será atendido na
forma do Regimento Interno.
Com a palavra o Senador Vital do Rego, por cessão da Senadora Marisa Serrano.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço à queridíssima Senadora Marisa Serrano
pela cessão de seu tempo na tarde de hoje. Ficam
creditadas à Senadora as minhas atenções.
Exmª Srª Presidente desta sessão, queridíssima Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores,
eu, até agora, há pouco, estive participando de uma
extraordinária sessão conjunta, ocorrida desde as primeiras horas da manhã de hoje, entre a Comissão de
Infraestrutura, a Comissão de Ciência e Tecnologia e
a Comissão de Meio Ambiente.
Na condição de membro efetivo dessas Comissões, senti-me motivado em permanecer até há bem
poucos instantes, porque extraí de lá, Srª Presidente,
um misto de tranquilidade e incertezas. Tranquilidade
quando ouvi e vi manifestações sérias, seguras, fundamentadas, científicas, do Presidente da Eletronorte,
o Sr. Othon Luiz Pinheiro da Silva.
E em cada assertiva, João Pedro – V. Exª estava
comigo lá –, comentávamos sobre o nível de profissionalização, de comprometimento dessa empresa que
cuida do plano nuclear brasileiro.
A primeira forma, ou o primeiro sentimento que
extravaso é de tranquilidade. Eu saio da reunião cada
vez mais motivado em dar a minha palavra de crédito
ao plano nacional nuclear, porque senti segurança e
preparo. Mas as incertezas vêm, digníssimo Senador
Paulo Paim.
Se temos um dos mais avançados sistemas de
segurança no mundo em termos de reatores e usinas
já testados em Angra I e Angra II; se temos todas as
possibilidades de investir nas quatro outras usinas; se
vamos aprender muito com o desastre do Japão; se
temos como aperfeiçoar, com humildade, todas as nossas preocupações no que diz respeito às necessárias
providências emergenciais em caso de um acidente,
nós temos – e aí eu falo como membro da Base – o
pior sistema de defesa civil, talvez, que eu tenha visto. E não quero fazer comparações com nenhum outro
País. Nós estamos muito atrasados.
E quando o Presidente Othon Pinheiro da Silva
falava que não existe nada no mundo 100% seguro e
precisamos humildade entender que devemos aperfeiçoar o nosso sistema a cada dia”, eu quis perguntar,
mas os próprios autores da reunião conjunta o fizeram por mim: Qual a política da Eletronuclear adotada
para fazer com que desastres dessa natureza tenham,
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efetivamente, a imediata providência requerida? Será
que nós estamos preparados mesmo? O Japão nos
deu uma lição de organização, de tranquilidade e de
eficácia. Em poucos dias, evacuou 20 quilômetros no
raio da usina de Fukushima. Será que nós estamos
preparados, com essa Defesa Civil que nós temos?
Essa incerteza, Srª Presidente, eu trago na tarde
de hoje, talvez estimulado pelo fato de agredirmos essa
questão, de buscarmos soluções para que o Governo
– isso bem já colocou a Presidenta Dilma – crie uma
central de monitoramento dos nossos desastres.
Eu me lembro, para concluir, o quanto nós falávamos – eu na Câmara e os senhores aqui no Senado
– do desastre de Santa Catarina, dos desastres do Rio
de Janeiro, dos desastres que muitas vezes acontecem
no meu Nordeste, chuva demais ou chuva de menos.
E desses quatro anos, Srªs e Srs. Senadores, eu não
trago nenhuma experiência positiva com a Defesa Civil do meu País. Eu não recolho nenhum tipo de confiança. E espero que atitudes como essa de caráter
preventivo feita pelo plano nacional brasileiro possam
nos trazer a tranquilidade necessária para que possamos continuar investindo, não como a França que
depende 75% da...
(Interrupção do som)
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
...energia nuclear, mas continuar investindo neste setor
que também é vital para o País.
Agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Vital do Rego.
Senador, desculpe-me, acredito ter feito um erro
no seu tempo. O seu tempo foi marcado errado. O senhor tem mais 5 minutos. O senhor me desculpe.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Entendi o erro. Inclusive encontrei o erro na minha ótica
no relógio, mas entendi que V. Exª precisa diminuir o
tempo de uns para oferecer a oportunidade a outros.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não, senhor. De jeito nenhum. Regimento é
regimento. Aqui o Regimento tem sido cumprido.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Mas não fez V. Exª de forma proposital, claramente.
Mas eu concedo o meu tempo aos colegas que estão
também inscritos. O recado já foi dado, a mensagem já
foi dada, e espero poder, com essa pouca cessão de
alguns minutos, oferecer a oportunidade a todos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Eu agradeço e peço desculpas pelo inconveniente.
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A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, o Senador Mário Couto, pela
Liderança da minoria, por cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, ganhei nesta tarde um
presente do Senador Vital, que foi o aumento do meu
tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não, não, não. Esse tempo não foi dado ao
senhor, foi um erro meu. Eu pedi desculpas. Ele não
tem liberdade de usar o tempo da Casa. Ele abdicou
do tempo. Aqui o senhor tem os seus cinco minutos e
uma prorrogação de dois, três, quatro eventualmente.
Eu peço para todo mundo se restringir aos dez. Eu
peço desculpas novamente ao Senador Vital do Rego
para quem eu coloquei cinco minutos e eram dez, e
agradeço por S. Exª ter cedido o tempo para outros
oradores. No momento preciso, nós temos 29 inscritos.
Então, por favor, vamos começar tudo de novo. O senhor continue. Vou voltar aos seus cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado,
Senador Vital.
Srª Presidenta, hoje eu ia falar sobre o governo do
meu Estado, o novo governo do Estado do Pará. Mas,
ao folhear alguns jornais de dois, três dias passados,
deparei com uma denúncia que me chamou a atenção.
E aí o dever da minha consciência de vir a esta tribuna
falar aos brasileiros, falar às brasileiras.
Li no jornal a notícia, logicamente verídica, sobre
a Erenice, aquela Erenice, brasileiro e brasileira, que
esteve aí nas mídias por ter cometido um grave pecado, por ter cometido um pecado de corrupção, já pela
segunda vez, em pleno período eleitoral.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, como era reincidente aquela Srª Erenice, toda a Nação esperava que ela
fosse punida severamente pelo Governo, aberto uma
sindicância para apurar o fatos – ora, sim, o Governo
está levando a sério os acontecimentos. A Nação toda
observou e viu acontecimentos sérios cometidos dentro
do Gabinete Civil e da Presidência da República por
uma senhora reincidente. Todos esperavam, a Nação
esperava que ela fosse punida severamente. Pasmem
Srªs e Srs. Senadores! Pasme Brasil! Sabe qual foi a
punição da Erenice? Uma repreensão de ética. O que
é isso, repreensão de ética? Isto é o seguinte, Brasil,
eu vou dizer a todos vocês o que é isto. Isto significa
dizer: Erenice querida, venha cá. Deitei-se ao meu
ombro, Erenice. Eu estou assinando agora uma punição severa contra você, minha Erenice querida. Vou
lhe punir com uma punição ética. Se você não sabe o
que é isso, não procure nem saber, porque eu não lhe
posso ofender, Erenice. Você sabe muita coisa, você
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trabalha comigo há muito tempo, Erenice. Você pode
abrir esta boquinha e falar muita coisa. Eu não tenho
condição de lhe punir, Erenice. Ô Brasil, aonde nós
chegamos, Nação brasileira! Pode fazer o que quiser,
Erenice. Ninguém vai te punir, nunca, Erenice.
(A Srª Presidenta faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É isso o
que pensa o brasileiro hoje. Estão comentando... Aliás,
eu nem vou falar nisso. Nem vou falar em comentários.
Mas premiaram o João Paulo, por exemplo, aquele João
Paulo. Aquele João Paulo foi premiado, Brasil! Aquele
ex-Presidente da Câmara que se envolveu em tantos
escândalos hoje é Presidente da Comissão de Justiça
da Câmara Federal.
Erenice, você também vai ser premiada, já, já.
Não te afobes.
O Genoino foi premiado. Juro, Brasil! O Genoino
foi premiado, Brasil! Assessor Especial do Ministro da
Defesa, Brasil!
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, já foram dois minutos a mais. V. Exª
tem mais um minuto para encerrar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou descer.
Dizem pelos corredores... Erenice, quero saber
qual é o perfume que tu usas. Me diga qual é o perfume que tu usas, Erenice. Quero passar um pouquinho
em mim, querida.
Dizem por aí, falam por aí, comentam por aí...
Mozarildo, olha para mim, Mozarildo. Comentam por
aí, Mozarildo, será que é verdade, que o Pagot, lembra do Pagot?, aquele que levou R$500.000,00 daqui, do Senado, dizem que será nomeado Chefe da
Casa Civil. Será verdade? Será verdade, Nação? Ou
será que estavam brincando comigo? Pagot, Chefe
da Casa Civil?
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Minha Nossa Senhora de Nazaré, me
proteja. Minha Nossa Senhora de Nazaré, é inacreditável! (fora do microfone.)
Erenice, podes fazer o que tu quiseres. Este País
é assim mesmo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador, encerrou seu tempo regimental,
passo a palavra...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Obrigado. Desculpe-me por lhe aborrecer mais uma vez.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encerrou seu tempo regimental, já prolongado
em três minutos. Dou a palavra ao Senador Ricardo
Ferraço por 10 minutos, como orador inscrito.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente desta sessão e Vice-Presidente do
Senado da República, Senadora Marta Suplicy, Srªs
e Srs. Senadores, brasileiras e brasileiros que nos
acompanham pela TV Senado, não tenho, e acho que
nenhum brasileiro tenha qualquer dúvida de que a Lei
de Responsabilidade Fiscal foi, é e continuará sendo fundamental para a manutenção do equilíbrio das
contas públicas em nosso País, por tudo o que pode
representar para a Nação brasileira, para os brasileiros mais humildes, aqueles que mais necessitam do
bom funcionamento do Poder Público, o equilíbrio das
contas públicas e a capacidade de investimento dos
governos. Sem uma gestão transparente, com mecanismos de controle muito bem definidos, não teríamos
assegurado a tão necessária estabilidade monetária,
nem superado, de forma rápida, os efeitos da recente
crise financeira que se abateu sobre os principais países e economias do mundo.
Não teríamos, também, prosseguido no caminho
do crescimento econômico.
Ao estabelecer metas, limites e condições claras
para a gestão das receitas e das despesas públicas,
a Lei de Responsabilidade Fiscal tornou-se um dos
maiores avanços institucionais, julgo eu, em nosso
País, nos últimos tempos, um patrimônio público da
população brasileira.
Não podemos, em hipótese alguma, abrir mão
de uma administração transparente, democrática, muito menos do controle de gastos públicos, essencial
para a manutenção do ajuste fiscal, particularmente
no momento em que a inflação volta a dar sinais de
pressão sobre os preços em nosso País, por motivos
da nossa economia, mas também por variáveis da
economia global.
Sabemos que um dos princípios fundamentais
da Lei de Responsabilidade Fiscal é o controle do endividamento em todos os níveis de governo, de todos
os nossos entes federados, e que foi exatamente para
conter a pressão da dívida sobre as contas públicas que
a Lei de Responsabilidade Fiscal vetou a possibilidade
de o Governo Federal continuar refinanciando dívidas
que foram contraídas por Estados e Municípios, um
princípio absolutamente correto, a meu juízo.
Sem as amarras da Lei de Responsabilidade Fiscal, Estados e Municípios certamente voltariam a se
endividar de modo perigoso e até de modo irresponsável. É sempre bom lembrar que ainda convivemos com
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um déficit público muito elevado, o que reduz a nossa
capacidade de poupança doméstica, interna.
O grande problema, Srªs e Srs. Senadores, é que
a dívida dos Estados e Municípios, renegociada pela
última vez em 1997, no caso dos Estados, e, em 2001,
no caso dos Municípios, é indexada pelo IGP-DI, índice
apropriado na época em que câmbio era fixo.
Com o câmbio flutuante, vigente em nossa economia, a referência de praticamente todos os contratos
passou a ser o IPCA, o indicador? usado pelo Banco
Central no sistema de metas de inflação.
A insistência na indexação pelo IGP-DI tem tido
um impacto brutal nas contas estaduais e nas contas municipais. É sempre bom lembrar que, de cada
R$10,00 arrecadados em nosso País, de R$6,00 a
R$7,00 são investidos pelos nossos Municípios e pelos
nossos Estados. Basta dizermos aqui que, entre 1997
e 2010, o IGP-DI acumulou uma inflação de 229%, enquanto o IPCA acumulou uma inflação de 134%.
Acrescente-se a isso, Srª Presidenta, a senhora
que também governou a cidade de São Paulo, que,
à época em que essas renegociações foram feitas,
naquela conjuntura, as taxas de juros fixas entre 6%
e 9% ao ano, compatíveis para a conjuntura daquele
momento, durante os anos de 1997 a 2001.
Resultado: por mais que Estados e Municípios
façam o dever de casa, por mais que Estados e Municípios paguem essa dívida, ela, no tempo, só faz aumentar, diminuindo e criando mais dificuldades para
que Estados e Municípios possam investir.
É, portanto, mais do que justo e urgente renegociar os contratos que regem as dívidas dos Estados e
Municípios. É esse, Srª Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, o objetivo do projeto que estamos
submetendo à análise desta Casa.
Não se trata aqui, de forma alguma, de ferirmos
os princípios do equilíbrio fiscal, revisando uma lei fundamental para a saúde financeira de todos os entes
federados, sempre resgatando o papel do Senado da
República como representante dos Estados, a Casa
dos Estados, que promove o equilíbrio e a solidariedade
federativa entre os nossos 27 Estados federados.
É bom lembrar que o que estamos propondo é
simplesmente o restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro de contratos firmados há mais de dez
anos numa outra conjuntura. É bom lembrar também
que, nesses casos, a repactuação é regra geral, sem
nenhum tipo de impedimento por parte do Código de
Defesa do Consumidor nas relações diárias do cidadão, do contribuinte.
Quando você faz um contrato para aquisição de
uma casa própria e esse contrato é de longo prazo,
se a conjuntura se altera, é perfeitamente possível e
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adequado que você procure o seu agente bancário e
financeiro para fazer um equilíbrio econômico e financeiro, renegociando esse contrato à luz da conjuntura
que estamos vivendo.
Por que o mesmo não funcionaria para os contratos estabelecidos entre a União e os demais entes
federados?
Ao proibir o refinanciamento de dívidas, ao proibir
que fosse possível o reequilíbrio financeiro e econômico, a Lei de Responsabilidade Fiscal talvez tenha se
excedido. Esse é o debate que queremos fazer aqui
no Senado e no Congresso Nacional.
É natural que tais contratos se tornem desequilibrados em economias como a brasileira, ainda sujeitas
a fortes oscilações, Senador Paim, nos indicadores de
inflação, na taxa real de juros e até mesmo na taxa de
crescimento econômico, enfim, nos indicadores com
que convivemos em nossa conjuntura.
Para evitarmos tal distorção que penaliza Estados
e Municípios, o que estamos sugerindo é abrir uma exceção à regra prevista no art. 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contratos com prazo de duração igual
ou superior a vinte anos que foram firmados entre os
entes da Federação antes da promulgação da Lei de
Responsabilidade Fiscal poderiam ser repactuados
com o exclusivo objetivo de restabelecer o equilíbrio
financeiro entre esses contratos.
E é bom frisar: o que estamos propondo não é a
automática repactuação dos contratos com base em
qualquer outro indicador, até porque tais contratos se
constituem em atos jurídicos perfeitos que não podem
ser prejudicados pela lei. Propomos, sim, a possibilidade
para que as partes do contrato possam renegociá-lo
de comum acordo.
É preciso, então, levarmos em conta a preocupação, evidentemente, com a eventual queda no superávit primário provocada pela ampliação de gastos
que poderia se seguir à repactuação da dívida de Estados e Municípios. Uma preocupação justa, já que a
redução do superávit primário pode impactar de forma
inevitável a pressão inflacionária.
Quero chamar a atenção, no entanto, para o fato
de que a União, Estados e Municípios podem perfeitamente renegociar os contratos da dívida sem reduzir
de forma substancial – e já encerro, Srª Presidenta –
os valores atualmente pagos a título de amortização a
juros mensais. Bastaria, por exemplo, diminuir o prazo
de quitação da dívida. Há certamente alternativas e
soluções dentro de um ambiente de negociação e de
pactuação que, seguramente, facilitará a conjuntura
dos nossos Estados e dos nossos Municípios.
É essa, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores,
a contribuição que trazemos a debate nesta Casa,
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com certeza tramitando nas comissões permanentes
e adequadas.
Muito obrigado.
A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Ricardo Ferraço.
Com a palavra, o Senador João Pedro, por cinco
minutos, como comunicação inadiável.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) – Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente quero agradecer a permuta com o meu companheiro de
partido Senador Paim.
Quero também registrar neste expediente que,
no dia de ontem, em Manaus, tivemos a presença da
Presidenta da República, a nossa Presidenta Dilma
Rousseff. Ressalto, Srª Presidenta, que Manaus foi a
cidade escolhida pela Presidenta Dilma para lançar o
Plano Nacional de Tratamento do Câncer em Mulheres. Normalmente as campanhas de âmbito nacional
são lançadas aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. A Presidenta, inovando, dialogando com as regiões, escolheu a nossa Amazônia, o Norte do Brasil,
inclusive para chamar a atenção de todo o País, dos
gestores, Governadores, Prefeitos, da sociedade em
geral, mas fundamentalmente das mulheres, porque a
Região Norte tem, lamentavelmente, Senador Mozarildo, a maior incidência de câncer tanto de colo uterino
quanto de mama.
Veja como é a nossa Região. E é por isto que insisto no discurso, na reflexão de fazer com que o Estado
brasileiro compreenda a nossa Região, a Amazônia, o
Norte. São esses índices.
Para ilustrar, há poucos dias, fizemos uma audiência pública com o Ministro Paulo Bernardo sobre
Internet. Descobrimos que o Norte só tem 13% da
sua população conectada à Internet. Esse é o Norte
do Brasil.
Então as mulheres receberam a visita, o lançamento da campanha, o chamamento da nossa Presidenta Dilma, no dia de ontem em Manaus. As forças
políticas todas, a população, as representações das
mulheres, as ONGs; estavam lá o Governador, o Secretário de Saúde, prefeitos, secretários municipais de
saúde. Nós tivemos a presença do Governador do Acre,
do Governador de Roraima, de deputados federais, a
nossa bancada do Senado toda estava lá, artistas, mulheres renomadas que formam opinião como a artista
Maria Rita, a apresentadora Hebe Camargo, a Fafá de
Belém, que cantou o Hino Nacional com aquela emoção,
com aquela voz, abrindo a solenidade do lançamento
da campanha, a atriz e cantora Zezé Mota, a nossa
cantora do Amazonas a Márcia Siqueira.
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Enfim, quero registrar aqui, com muita alegria, o
lançamento da campanha. E eu espero que o dinheiro público, que a campanha possa chegar ao interior
deste País, às pequenas cidades e que possa ganhar
relevância, compreensão, conhecimento principalmente por parte das mulheres. Mas toda a sociedade
deve contribuir no sentido de nós revertermos a projeção para o número de casos de câncer de mama em
todo o Brasil para este ano, um número dramático de
49.240 casos.Ou seja, nós precisamos ter essa consciência, ter as políticas públicas no sentido de debelar
essa mazela, esse mal que faz às mães, às jovens, às
mulheres de nosso País.
Espero que esta campanha ganhe mais relevância, primeiro porque está na Presidência da República
uma mulher, e que as mulheres do Brasil, principalmente
as atrizes, deputadas, senadoras, médicas, mulheres
que formam opinião, conscientes, possam fazer com
que esses números sejam reduzidos.
As mulheres do Brasil não merecem tamanha dor;
pelo contrário, merecem políticas públicas que reprimam
esses índices e façam com que todos nós possamos
viver bem, com dignidade e com saúde.
Muito obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro, e é isso mesmo, como são as suas palavras.
Um comunicado: no encerramento agora das
comemorações do mês de março em homenagem à
mulher, na quinta feira, dia 31 de março, às 11 horas,
será realizada solenidade de aposição dos retratos das
Senadoras na galeria situada na Ala Alexandre Costa,
nas comissões do Senado.
Também quero comunicar uma notícia triste: faleceu hoje um ícone do cinema, Elizabeth Taylor, aos 79
anos de idade, que viveu a vida com galhardia.
Passo a palavra ao Senador Paulo Paim, pelo
Regimento, por dez minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora
Marta Suplicy, eu quero, na tarde de hoje, fazer alguns
registros sobre o meu Estado, o Rio Grande do Sul.
Srª Presidenta, eu tive a oportunidade, e V. Exª
foi muito gentil, de receber no meu gabinete e depois
aqui no plenário a comitiva da Feira Nacional do Vinho Brasil 2011, a Fenavinho, que acontece de 29 de
abril a 8 de maio, na cidade de Bento Gonçalves, lá
na Serra Gaúcha.
Agradeço, mais uma vez, a V. Exª, que gentilmente recebeu as duas princesas e o presidente da feira,
aqui na Presidência dos trabalhos.
Estiveram presentes comigo, além do Presidente
da Feira, Sr. João Strapazzon, que representou o Pre-
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feito Municipal, Roberto Lunelli, também as soberanas
e encantadoras Kelly Scanagata, Imperatriz do Vinho,
e a Princesa Carine Pedrotti.
A Fenavinho, Srª Presidenta, foi iniciada em 1967
e constituiu-se, pelo tempo, no maior evento vitivinícolo do País.
É a responsável direta pelo início do desenvolvimento desse que é um dos maiores polos econômicos do Sul do Brasil, a região da Serra lá no meu Rio
Grande.
A partir da edição de 2007, passou a denominarse Fenavinho Brasil e, com isso, assume uma nova concepção de feira-festa, que visa integrar, comercializar
e promover os vinhos e a cultura de todas as regiões
vitivinícolas brasileiras.
São esperados, lá em Bento, mais de 150 mil
visitantes do Brasil e, principalmente, dos países da
América Latina, da América do Norte e da Europa.
A feira é realizada em um dos maiores parques
de eventos da América Latina. Considerado o segundo
maior parque do Brasil, possui mais de 58 mil metros
quadrados de área construída, oferecendo, assim, excelente infraestrutura, amplo estacionamento e todos
os pavilhões da feira equipados com ar-condicionado
central.
Quem for à Serra Gaúcha, à minha região, onde
nasci – eu nasci em Caxias; Bento faz parte da Serra
–, quem for a Bento terá à disposição inúmeras atividades, como cursos de degustação, concursos de arte,
uva e vinho, espetáculos folclóricos da região, shows
de música e teatro. Teremos também, é claro, a típica
comida italiana, considerada por todos que lá chegam
de ótima qualidade.
Ainda, Sr. Presidente, o vinho é um importante
produto da economia e da cultura gaúcha e do nosso País.
Hoje a preocupação do setor está focada em
três reivindicações: tratamento tributário isonômico
com alíquotas iguais do ICMS em todos os Estados da
Federação; incremento do Fundo de Desenvolvimento da Viticultura (Fundovitis) como forma de viabilizar
a promoção do setor e manter a qualidade do vinho
nacional; e, por fim, políticas de escoamento dos estoques excedentes do produto, que chegam hoje a 40
milhões de litros.
Quem for à Serra Gaúcha não vai se arrepender. Há de visitar tanto as colônias, a Rota do Vinho,
a Rota da Uva, a culinária vai conhecer, com certeza,
da melhor qualidade.
Eu ainda, no meu tempo, Sr. Presidente, quero
fazer um outro registro. Gostaria de deixar nos Anais
deste plenário que recebi em meu gabinete o Presidente do Sindicato da Indústria do Mate do Estado
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do Rio Grande do Sul, (Sindimate), Alfeu Strapasson,
que solicitou apoio para a desoneração tributária da
erva-mate.
Segundo ele, o produto faz parte da cesta básica dos três Estados do Sul, que já concedem redução
de ICMS.
Quero aqui ratificar o que eu disse a ele, que todas
as reivindicações do setor produtivo do Rio Grande,
tanto do campo como da cidade, terão o meu apoio,
ainda mais o do mate, que é fundamental para a geração de emprego e renda e faz parte das mais belas
tradições lá da região Sul, lá do povo do Sul.
Quero também registrar ainda, Sr. Presidente,
que recebi, hoje, no meu gabinete o Presidente da
Central Única dos Trabalhadores, Artur Henrique, e o
Secretário-Geral gaúcho, Quintino Severo, que defenderam mudanças na legislação, na estrutura tributária
e avanços na política econômica, com o objetivo de
melhorar a vida dos trabalhadores e dos empreendedores do nosso País.
No documento que me foi entregue, constam alguns projetos, casualmente de minha autoria, como o
fim do fator previdenciário, a valorização das aposentadorias e pensões e a redução da jornada de trabalho,
sem redução salarial.
A CUT também pede no documento o combate
às taxas de juros e o fortalecimento do Mercosul e
também da Unasul.
Reafirmei meu apoio às demandas e disse que
a Comissão de Direitos Humanos do Senado, como
tenho certeza todas as Comissões desta Casa, a Comissão de Assuntos Sociais, estão à disposição do
movimento sindical, da liderança dos trabalhadores,
para realizarmos debates, audiências públicas sobre
todos os temas que forem de interesse dos líderes
dos trabalhadores.
Eu reafirmo, Sr. Presidente, que os movimentos
sociais têm que estar, sim, mobilizados, defendendo
os seus interesses e lutando pela justiça e igualdade
de direitos para todos.
Por fim, quero só dizer que hoje recebi um convite para participar, em São Paulo, Senadora Marta
Suplicy, do Colóquio sobre o Estatuto da Igualdade
Racial, que será realizado no dia 29 de abril, na cidade de Guarulhos, lá em São Paulo.
Conforme a coordenadora do Fórum Intergovernamental da Promoção de Igualdade Racial do Estado de São Paulo (FIPIR), professora Edna Roland, o
evento tem o objetivo de mapear os avanços conquistados pelo Estatuto da Igualdade Racial, aprovado
por nós e sancionado pelo Presidente Lula, e apontar
novos caminhos.
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Dou meus parabéns ao Fipir por colocar este assunto na pauta. O debate é importante, principalmente neste mês de março. Eu diria que lembramos que
21 de março foi o Dia Internacional da Luta contra os
Preconceitos. E aqui a gente lembra o massacre de
Soweto, acontecido lá na África do Sul, que foi uma
das molas que acabou impulsionando o fim do apartheid e a libertação de Nelson Mandela.
Quero dizer que eu convidei a professora Edna
para participar segunda-feira, dia 28, às 10 horas, de
audiência pública na Comissão de Direitos Humanos
do Senado, que vai debater políticas públicas com o
foco no Estatuto da Igualdade Racial.
Nessa audiência de segunda-feira, teremos lá
todos os ex-Presidentes, inclusive da Seppir, que é
o nosso Ministério da Igualdade Racial, com a atual
Presidenta, para discutir políticas de combate a todo
tipo de preconceito.
Agradeço a V. Exª.
Fiquei dois minutos a menos, minha Senadora
Marta Suplicy, do meu tempo. Doo a V. Exª os dois minutos, porque V. Exª colaborou para minha fala neste
momento.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Ok, Senador Paim.
Concedo a palavra à Senadora Marta Suplicy,
para uma comunicação inadiável.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
Eu gostaria que V. Exª me inscrevesse como Líder
do meu Partido, antes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senador Magno Malta está inscrito.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Senador Paim, eu agradeço a liberalidade dos seus
dois minutos. Mas, como Presidenta da Mesa, acabei
de dizer que nós não podíamos doar minutos, vou-me
ater ao Regimento.
Caros Senadores e Senadoras, ontem, em Manaus, a Presidenta Dilma anunciou o fortalecimento
da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do
câncer. Essas medidas estão inseridas nos programas
nacionais de controle de dois tipos de câncer que mais
atingem a mulher: o de mama e o de colo de útero.
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Vão ser R$4,5 bilhões para esses investimentos tão
necessários.
Pelas declarações da Presidenta, é fácil enxergar
que ela explicita uma preocupação muito especial pelo
tema por ter vivido uma situação de câncer, por ser
mulher, por toda a sensibilidade que tem. Fico muito
satisfeita e muito feliz que a nossa Presidenta tenha
tido essa ação, porque R$4,5 bilhões para serem investidos nessa questão realmente vão fazer uma diferença. Serão destinados ao controle do câncer de colo
de útero e de mama, ampliação e fortalecimento da
rede oncológica e informação à população.
Para se ter uma ideia da urgência do Governo
Federal em promover ações que cuidem da saúde de
nossas mulheres, é importante que apresentemos alguns números que nunca é demais repetir.
O câncer de colo de útero é o segundo tumor
mais frequente nas mulheres. Só em 2008, último ano
do registro feito pelo Sistema Nacional de Informação,
foram 4.873 mulheres que morreram. Já o câncer de
mama, o que mais mata as mulheres, é o responsável
pela morte, em 2008, de 11.813 mulheres, e, para este
ano, a estimativa vai ser de 18 mil.
São dados muito fortes, mas as capitais da Região Norte são as mais sofridas; lá nós temos mais do
que o dobro da média nacional.
Então, quero dizer à Presidenta que foi um gesto
de muita sensibilidade ter ido deslanchar esse programa, investir, falar desse novo investimento na saúde
da mulher em Manaus.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora...
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Posso
fazer um aparte a V. Exª?
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Com
muito prazer, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero dizer que fico, como amazônida e, principalmente,
como ginecologista – profissão que exerci durante
14 anos –, muito positivamente entusiasmado com a
atitude da Presidente Dilma, e pela simbologia, como
disse V. Exª. A nossa Região Norte, por várias razões,
principalmente pela falta de prevenção, tem uma incidência altíssima, como disse já o Senador João Pedro,
de câncer de colo de útero. Portanto, essa iniciativa de
ontem, sob todos os aspectos, merece os aplausos. A
Presidente Dilma foi muito feliz no evento.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Fico
contente que concordamos com essa percepção.
Quanto à questão do mamógrafo – e a Presidenta ontem mencionou, no seu discurso, que parte deles
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estão quebrados –, eu lembro, Senador Mozarildo, que,
quando assumi a cidade de São Paulo como Prefeita,
com 11 milhões de habitantes, uma das minhas preocupações, no estado calamitoso em que recebi a cidade, foi
ver quantos mamógrafos tínhamos na cidade. O senhor,
que é ginecologista, vai ter uma ideia do número que
vou dizer: nós tínhamos quatro mamógrafos para toda as
mulheres da cidade de São Paulo. E não vou esquecer
nunca, em uma sensação de extrema humilhação – mas
eu tive que ousar –, quando, em uma celebração de uma
companhia de cosméticos para a mulher – a Avon, até
vou dar o nome –, no Ibirapuera, tive a ousadia de pedir,
porque estava lá o Diretor de Assuntos Latino-Americanos,
para doarem cinco mamógrafos para a cidade de São
Paulo. Então, essa era a situação recebida. Hoje eu sei
que muitas das cidades do Brasil continuam em situação
calamitosa. Eu não sei quantos mamógrafos tem hoje a
minha cidade, mas espero que nós tenhamos o suficiente para cobrir o restante das mulheres paulistanas que,
naquele momento, não puderam ser atendidas.
Daí a sensibilidade desse programa, porque aumentar o dinheiro para a saúde é ótimo, nós todos queremos que sejam investidos mais recurso, mas, quando
se foca, quando se tem um compromisso e se quer ter
metas, eu acho que faz uma diferença enorme.
Por isso, quero parabenizar essa força-tarefa do
Ministério da Saúde em relação a esse combate ao
câncer de mama, ao câncer de útero. E que nós possamos, daqui a pouco tempo, ter resultados diferentes
para a mulher brasileira.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Paulo Bauer, do PSDB
de Santa Catarina.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O Sr. Aníbal Diniz deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1º Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Senadora Marta Suplicy.
É só para fazer um registro: nós estamos recebendo nesta tarde, nesta Casa, uma delegação do
meu Estado, o Paraná, representando o movimento
dos taxistas, que está aqui acompanhada pelo nosso
Deputado Federal paranaense Osmar Serraglio, pelo
Vereador de Curitiba Jairo Marcelino e pelos presidentes das Centrais de Radiotáxi de Curitiba, São José
dos Pinhais e Pinhais. Acompanha também a delega-
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ção o nosso Vice-Prefeito de São José dos Pinhais,
Sr. Jairo Melo.
Quero deixar registrado, Srª Presidente, porque
logo esta Casa receberá um projeto de lei da mais extrema importância para essa categoria, que é a regulamentação da profissão de taxista. Já foi aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados, em caráter terminativo, e deve vir a esta
Casa. Desde logo, quero sensibilizar e pedir também o
apoio dos nobres pares aqui para que possamos fazer
com que a matéria tramite, seja aprovada e, realmente,
reconheçamos essa profissão, que é muito importante
para o nosso País.
Aproveito aqui para fazer uma saudação, uma
homenagem muito especial aos taxistas lá do nosso
Estado, de Curitiba, da região metropolitana. É um serviço reconhecido em todo o País. Agradeço a presença
de vocês. Eu, particularmente, sinto-me muito honrada
com a presença aqui, nesta Casa. Podem ter certeza
de que nós vamos acompanhar, com muito carinho, o
projeto que aqui está chegando.
Muito obrigada, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Gleisi Hoffmann, o Sr. Aníbal Diniz, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann. Pode
ter certeza de que contará com a minha colaboração
pessoal, porque apoio esse projeto.
Por favor, agora, com a palavra o Senador Paulo
Bauer. Pelo Regimento, dez minutos.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Srª Presidente. Saúdo V. Exª, bem como
aos Srs. e às Srªs Senadoras presentes na sessão e
na Casa. Compareço a esta tribuna para apresentar a
V. Exªs a minha posição e manifestação acerca de um
assunto da mais alta importância para o Congresso
Nacional, para o País e para esta Casa.
Informo, inicialmente, que, desde 1988, ou seja,
desde a edição da Constituição Federal, existe à disposição do Governo Federal um mecanismo legal de
governar e de legislar chamado medida provisória.
Desde 2001, nós tivemos editadas no nosso País
526 medidas provisórias. Essas 526 medidas provisórias serviram para estabelecer regulamentação para os
mais diversos assuntos, desde assuntos relacionados
ao orçamento, a questões tributárias, a questões administrativas, a questões de calamidade pública, enfim,
para as mais diversas finalidades.

Março de 2011

Como Deputado Federal, no ano de 1996, tive
a oportunidade de relatar uma medida provisória que
levava o número de 1.526 e que instituiu a Lei do Simples, até hoje vigente no País e que, sem dúvida nenhuma, é uma das formas de arrecadação tributária
mais eficazes e mais justas que o País viu instituídas
nos últimos anos.
Naquela época, Srª Presidente, Srªs e Srs. Colegas desta Casa, foi criada uma comissão mista para
analisar a matéria. Como relator daquela comissão, eu
tive a oportunidade de apresentar o meu relatório com
emendas, com parecer, e que foi finalmente votado
no dia 5 de dezembro, em uma reunião do Congresso
Nacional. Na época, era o Congresso Nacional que
votava as medidas provisórias, aceitando-as e transformando-as em lei.
No ano de 2001, mais precisamente no mês
de setembro, foi aprovada, nesta Casa e também no
Congresso Nacional, a Emenda Constitucional nº 32,
que alterou a sistemática até então vigente e que era
constatada como uma sistemática prejudicial ao País,
já que, naquela época, as medidas provisórias eram
reeditadas quando não analisadas e não votadas a
tempo pelo Congresso Nacional.
Aquela PEC de autoria do Senador Esperidião
Amin permitiu que nós víssemos alterada a sistemática, estabelecendo que, a partir de então, qualquer
medida provisória que tramitasse no Congresso Nacional, uma vez não analisada no seu devido tempo,
estabeleceria um trancamento de pauta, primeiro na
Câmara dos Deputados, depois no Senado da República. E esse trancamento de pauta obrigava as Casas
Legislativas a analisarem a matéria e a votarem-na em
caráter definitivo.
Ocorre, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que
não se modificou o critério da comissão mista até então
vigente. Ora, a partir do momento em que se delegou
a cada Casa a competência para votar a matéria de
forma independente, mantendo-se a comissão mista,
não se deu condição de andamento e de celeridade
à análise e à votação, até porque, uma vez instituída,
a comissão mista no décimo– quinto dia tem sua vigência, sua incumbência encerrada. E aí, obviamente,
o prazo continua correndo, o Presidente da Câmara
e também do Senado se veem na contingência e na
obrigação de nomear um Relator de Plenário para a
votação da matéria.
Tão logo assumi meu mandato de Senador, procurei ajuda junto à Consultoria Legislativa aqui do Senado,
que, aliás, é um dos órgãos da Casa com a melhor e
a maior qualificação para nos auxiliar. E, com a contribuição do Dr. Gilberto Guerzoni, discutimos profundamente o assunto e formulamos uma PEC, que con-
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tou com o apoio de vários Srs. Senadores e de várias
Srªs Senadoras a quem eu agradeço pelo apoiamento,
que levou o nº 8, de 2011. Já tramita na Casa, está
na Comissão de Constituição e Justiça e basicamente propõe que a amplitude da medida provisória seja
um pouco restringida, já que até o presente momento
pode a Presidência da República, por meio de medida
provisória, legislar na questão da criação de cargos e
na questão de criação de órgãos públicos.
A meu ver, essa condição não deve mais prevalecer. Nós temos de debater amplamente no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, a
respeito da oportunidade e da necessidade de criação
de cargos e dessas novas organizações e instituições
governamentais.
Por isso, nós vamos, sim, permitir que a medida
provisória continue existindo. Nós achamos que ela
deve, sim, tratar de questão tributária, tratar de questão de segurança nacional, tratar de questão de orçamento. Mas criação de cargos públicos e criação de
órgãos públicos por medida provisória é, no meu ponto
de vista, uma ofensa ao Poder Legislativo, que tem a
incumbência de representar a sociedade e opinar em
seu nome, para que o País possa seguir seu caminho
e a governabilidade esteja assegurada.
De outro lado, Srª Presidente, eu propus a extinção da comissão mista, que hoje existe e está contemplada na Constituição em vigor. Aliás, o Presidente José
Sarney também apresentou uma Proposta de Emenda
à Constituição, que levou o nº 11, logo em seguida à
minha, propondo a mesma coisa.
Eu acho que isso é uma providência necessária.
Cada Casa deve ter a responsabilidade de analisar,
pelos seus mecanismos institucionais, a legalidade, a
constitucionalidade e também o mérito de cada medida provisória que vier a tramitar.
Por outro lado, nós também apresentamos, na
nossa proposição, que essas medidas provisórias
que vierem a ser editadas daqui para frente tenham
um prazo diferente: 90 dias, inicialmente, na Câmara
dos Deputados e, depois de votadas lá, mais 60 dias
no Senado, para que não se verifique de novo esse
constrangimento político, esse constrangimento até
institucional de a Casa maior, de a Casa do Senado
Federal ter que votar uma medida provisória da mais
alta importância em questão de 24 horas, 48 horas.
Não há tempo suficiente para debate, para discussão,
para avaliação da matéria.
E também propus, na medida provisória que apresentei, que no período do recesso legislativo se interrompam os prazos que estarão estabelecidos nessa
nova regra, permitindo, assim, que nós tenhamos um
andamento tranquilo, um andamento sem prejuízo da
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medida provisória na sua análise e no cumprimento
dos prazos.
É preciso dizer a todos os membros desta Casa
que a sociedade brasileira quer um governo eficiente. A
sociedade quer um governo que tenha respostas rápidas às suas demandas. A sociedade quer um governo
que trabalhe em sintonia e também com independência
em relação ao Poder Legislativo. Mas nós precisamos,
acima de tudo, também analisar as matérias que são
propostas e apresentadas pelos representantes do
povo no Legislativo Federal.
Ora, se temos projetos de lei, se temos leis complementares em discussão, sendo analisadas nas comissões técnicas, sendo avaliadas nos gabinetes dos
parlamentares e nas lideranças, é óbvio que esses
projetos de lei que tramitam são da mais alta importância porque nascem da manifestação popular, da
reivindicação da comunidade da qual os Parlamentares são porta-vozes.
E não é justo, não é correto que tenhamos essas
matérias postergadas na sua análise e votação, por
conta do trancamento de pauta em função de medidas
provisórias apresentadas ao Congresso Nacional.
Desejo, sinceramente, que esta matéria avance, evolua. Existe apenas uma proposta de emenda à
Constituição apresentada e já votada por esta Casa,
de autoria do saudoso Senador Antonio Carlos Magalhães, e que hoje se encontra na Câmara dos Deputados e lá ainda não foi colocada...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – ...na
pauta. Encontra-se na Câmara dos Deputados para
apreciação, mas ela não é tão objetiva, não é tão ampla
como é a proposta que apresentei, nem tão específica
quanto a do Senador José Sarney.
Estou certo de que nosso dever e nosso compromisso é alterar a sistemática vigente para dar celeridade e especificar melhor o que deve ser a medida
provisória e como ela deve ter eficácia, também para
permitir que os demais projetos, as demais proposições
apresentadas pelos Parlamentares tenham andamento
e o Legislativo volte a ter a credibilidade que sempre
teve no âmbito da sociedade brasileira pelo grande
serviço que presta à Nação.
Agradeço pela oportunidade e pela atenção de
todos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Paulo Bauer.
Com a palavra o Senador Magno Malta, pela Liderança do PR, por cinco minutos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
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e Srs. Senadores, aqueles que me ouvem pela Rádio Senado e TV Senado, público presente, famílias,
cidadãos que estão aqui nas galerias a quem quero
cumprimentar, abraçar nesta tarde.
Srª Presidente, rapidamente, quero fazer registros,
dar pinceladas em assuntos pelos quais certamente eu
voltarei à tribuna, ao longo desta semana e das próximas semanas, porque fazem parte, de forma muito
forte e significativa, das bandeiras que defendo. Sou
um homem de causa, um homem que luta por causas
e por bandeiras de vida, em defesa das famílias, em
defesa da integridade, em defesa da sociedade livre e
da segurança pública do Brasil, longe das drogas, longe do abuso, longe da pedofilia, para uma sociedade
segura e uma família segura.
Srª Presidente, quero cumprimentar também a
nossa Presidenta da República, Dilma, pelo anúncio
que faz com relação à grande campanha de combate
e enfrentamento ao câncer de mama. E quero registrar
que o Ministro Padilha me procurou, esse Ministro tão
simpático, dos mais disponíveis e capazes.
Estive com o Ministro Padilha, Srª Presidente,
e com a Frente da Família, uma frente que congrega
90% dos Senadores desta Casa e mais quase 90%
dos Deputados federais. Com a Frente da Família,
reunimo-nos em um grande encontro com o Ministro
da Saúde, colocando-nos à disposição dele de forma
muito positiva, propondo, ajudando e não pedindo ou
reclamando da posição – foi uma reclamação feita – de
nunca termos sido chamados ou convidados, ao longo
dos governos, para discutir as políticas públicas que
protegem a família ou que afronta a família no Brasil.
De maneira que o Ministro entendeu, criamos
um conselho, dentro da Frente da Família, composto
de oito Deputadas, seis Deputados e dois Senadores.
Esse Conselho vai ajudar o Ministro na construção de
políticas públicas na área de drogas, de pedofilia, na
área de aborto e nas políticas públicas como essa, da
campanha de prevenção.
O que o Ministro quer? Ligou-me pedindo uma
reunião com o conselho para discutir a melhor maneira
de usarmos todas as nossas forças, a capilaridade da
Frente da Família, que congrega católicos, espíritas,
islamitas, budistas, judeus, evangélicos, aqueles que
têm profissão de fé cristã no Brasil e até aqueles que
acreditam na família, mas que não têm nenhum tipo de
profissão de fé e que estão nessa Frente da Família,
porque reunindo essas profissões de fé, a cada final
de semana, é possível falar com 50 milhões de pessoas, e essa é a melhor defesa e a melhor divulgação
que se faz de uma campanha como essa, de combate ao câncer de mama, como nós auxiliamos a Frente
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da Família, e continuamos auxiliando no combate à
dengue no Brasil.
Srª Presidente, hoje, num assunto que muito interessa, Senadora Marta Suplicy, Senadora Vanessa
Grazziotin, do nosso querido Amazonas, eu tenho um
projeto de lei que será relatado pelo Senador Pedro
Taques, um projeto de lei que altera a Lei Maria da
Penha, para determinar que os crimes praticados com
violência doméstica e familiar contra a mulher sejam
processados mediante ação pública incondicionada,
porque hoje a ação é privada. O processo só ocorre
se houver autorização da mulher, e o que acontece?
Não há prevenção nisso. A lei é muito boa, mas a
mulher denuncia o marido agressor, esse marido bêbado, inconsequente, muitas vezes não bêbado, mas
inconsequente, irresponsável, que espanca a mulher,
a mulher vai e o denuncia corajosamente e, ao chegar
em casa, ele passa mel na boca, uma conversa fiada,
ela tira a denúncia, em seguida, ele mata a mulher.
A partir de agora, ela será uma ação incondicionada:
denunciado, denunciado; boletim de ocorrência, boletim de ocorrência, e não se volta mais, não se tira a
denúncia que fez, e esse malandro vai saber que continua o processo investigatório e que nada foi retirado
em relação à denúncia que foi feita a ele. Penso que
isso é um avanço preventivo, uma alteração das mais
significativas na Lei Maria da Penha.
Um outro projeto que apresento trata de que,
nas ações penais públicas condicionadas, Senadora
Marta, na representação da ofendida de que trata a
lei, só será admitida a renúncia quando ela apresentar a representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, diante de
recebimento de denúncia e ouvido o Ministério Público.
Muitas mulheres denunciam o espancador, o juiz chama para a audiência, a pobrezinha vai para lá achando
que o juiz já vai tomar atitude, e o juiz está reunindo
para dizer de novo para ela: “Você não quer retirar não?
Você não quer pensar de novo não? É, você tem seus
filhos para criar...”. E aí, muitas caem nesse conto do
vigário e, quando chegam em casa, apanham de novo
e muitas morrem. Então, essa lei melhora a Lei Maria
da Penha, é uma lei que será relatada pelo Senador
Pedro Taques na nossa Comissão de Justiça.
Senadora Marta Suplicy, hoje pela manhã, quando
a Frente da Família esteve com o Ministro da Justiça,
uma das coisas que coloquei para ele: a Lei Joana
Maranhão foi aprovada nesta Casa e já está lá, na
Câmara dos Deputados, e a Lei Joana Maranhão está
para o Brasil e para...
(Interrupção do som.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...a
questão do abuso de crianças como a Lei Maria da Penha (Fora do microfone.) está para a questão do espancamento e do abuso contra mulher. Por quê? Porque a
ação deixa também de ser uma ação privada e passa a
ser uma ação pública. Hoje, uma criança abusada, se
a família não quiser denunciar, não se pode denunciar,
e aí, ao fazer 18 anos, Senador, essa criança tem seis
meses depois de adulta para denunciar o seu abusador e, se não fizer em seis meses, acaba o crime, o
abusador não responde mais por esse crime.
E a Joana Maranhão, que é nadadora do Minas,
do seu glorioso Minas, essa atleta olímpica, orgulho
nosso, denunciou o seu abusador aos 22 anos de idade. E ele, então, denunciou-a como caluniadora, e ela
não é. Então, essa lei passa a ser uma ação pública:
ao fazer 18 anos, essa mulher, agora, tem o tempo
inteiro da vida dela, quando se sentir bem emocionalmente, fisicamente, para denunciar o seu abusador e
não somente seis meses, e o Ministério Público não
precisará mais de autorização de ninguém para poder
denunciar um canalha que, do alto da sua tara sexual, esses...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...vagabundos abusam de crianças neste País!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Já
encerro, Srª Presidente.
Discutimos isso, discutimos a questão da frente no
enfrentamento da pedofilia, do ponto de vista da prevenção que faremos, que a sua confederação, a Confederação Nacional dos Transportes fará para desmistificar
esse mito de que caminhoneiro é que é abusador de
criança no País. O País está cheio de caminhoneiros
trabalhando no volante para educar os filhos, manter
filho em faculdade, sem dormir, trabalhadores e que
levam a fama de abusadores nas estradas. Tem canalha na estrada? Tem. Mas, parabéns pela campanha,
Senador Clésio, que a CNT fará no Brasil com divulgação, com cartilhas, com orientação, e até orientação
para esses motoristas se tornarem agentes da vida e
da defesa da criança nos postos do Brasil.
Levei também a questão da prevenção das drogas. Há 30 anos, Senadora Marta, que tiro drogados
da rua. É a minha experiência, recupero 85% dos que
passam por lá, e o problema do Brasil não é crack, o
problema do Brasil é álcool. Temos uma sociedade
hipócrita que se alcooliza, depois, põe o dedo na cara
da polícia e da classe política e quer que...
(Interrupção do som.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora
do Microfone.) – ... resolvamos um problema que é
da família.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª
Presidente, já encerro, obrigado pela benevolência.
E põem o dedo na cara da polícia, dos políticos,
para que nós resolvamos um problema que é de família. A família bebe em casa, os filhos aprendem a
beber em casa, a bebida está na geladeira do pai e
da mãe, depois ele quer que o Conselho Tutelar conserte aquilo que já começou quebrado na casa dele,
ou que a classe política dê jeito naquilo que ele não
fez em casa. E aí vem com a conversa fiada de que é
problema de polícia e problema de políticos.
Bem, tratamos desse assunto, da questão das
drogas, da fronteira do Brasil, da questão do aborto.
Fizemos uma proposição porque somos literalmente
contra o aborto, em qualquer situação. Só quem deu
a vida pode tirar. E há uma proposição da Deputada
Federal Lauriete que aquelas pessoas que sofrerem
gravidez indesejada de um estupro, mas que, mesmo
assim, não queiram abortar, que o Estado assuma
essa mãe e essa criança ao longo da gestação e essa
criança até um ano de idade, com um salário mínimo
e a atenção do Estado e atenção psicológica.
Foram muitos assuntos tratados. Voltarei a esta
tribuna para continuar tratando no interesse da sociedade.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Magno Malta.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin
por dez minutos regimentais.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidente Senadora
Marta Suplicy.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros
e companheiras, Senadora Marta, assim como V. Exª
e tantos outros que ocuparam a tribuna no dia de hoje,
eu também venho à tribuna para falar de um momento
importante para a Nação brasileira, sobretudo pra as
mulheres, que ocorreu no dia de ontem, Senador Magno Malta. E falo com alegria redobrada porque, num
contexto de que durante todo o mês de março serão
divulgadas e realizadas atividades relativas às mulheres por conta do Dia Internacional da Mulher, ontem foi
feito, pela Presidenta Dilma Rousseff, o lançamento de
um programa de fortalecimento de saúde da mulher,
o lançamento da campanha de prevenção de colo de
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útero e de mama, que são dois problemas que mais
vitimam as mulheres do nosso País.
O câncer de mama é a principal causa de morte
entre as mulheres. Na sequência, vem o câncer de colo
de útero. Digo que venho aqui com alegria redobrada
porque a Presidenta Dilma escolheu a cidade de Manaus, a querida capital do meu Estado do Amazonas
para fazer o lançamento dessa campanha. E acompanhando a Presidenta Dilma, além do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que cumprimento formalmente
desta tribuna; o Presidente do Instituto do Câncer do
Brasil, vários professores da área, vários médicos que
militam nessa área da saúde, da mulher, da prevenção
de câncer, acompanharam a Presidenta e a Ministra
da Cultura, Ana Hollanda, inúmeras artistas, cantoras,
atrizes que são reconhecidas pela população, admiradas pela população brasileira e que desenvolvem,
junto com o Ministério da Saúde, de forma gratuita, a
campanha de prevenção do câncer de colo de útero
e câncer de mama.
Lá estiveram as atrizes Cássia Kiss, Tânia Alves,
Zezé Motta, a atriz e poetisa Elisa Lucinda, as cantoras Fafá de Belém – a paraense Fafá de Belém –, Daniela Mercury, Márcia Siqueira – uma bela cantora do
nosso Estado do Amazonas – e a cantora Maria Rita,
além da apresentadora Hebe Camargo e das atletas
Maurren Maggi e Hortência, entre outras pessoas que
lá estiveram.
É importante destacar, Srª Presidente, Senadora
Gleisi e Senadora Angela, que o clima no ato de lançamento do reforço da campanha pela prevenção do
câncer na mulher, podemos assim dizer, foi um clima
extremamente positivo. E o que marca este Governo,
Senadora Marta, tem sido a forma direta e sincera
como os problemas são encarados e tratados.
Foi apresentado o diagnóstico da necessidade,
inclusive apresentado e escrito formalmente, e, entre
as metas, está exatamente a criação do Programa Nacional de Qualidade em Mamografia, e foi mostrado
que há, no setor público do Brasil, instalados em torno
de dois mil mamógrafos, mas grande parte deles não
funciona a contento.
A Presidente Dilma chegou, em determinado
momento, de uma forma muito sincera e com uma
intenção extremamente positiva, a questionar quais
seriam os problemas que fazem com que tantas mulheres não tenham acesso ao exame de mamografia,
uma vez que temos tantos mamógrafos.
Disse a Presidenta que ou os mamógrafos estão
quebrados e não foram consertados, ou não há técnicos
para operar os mamógrafos, ou, ainda, os mamógrafos
estão concentrados em poucas localidades.

Março de 2011

Eu vejo isso como algo extremamente importante, porque a saúde não tem o problema da falta de
recursos somente.
Tanto na saúde como na educação, ou em qualquer outro setor, não só público, mas privado também,
nós precisamos zelar pela boa gestão do sistema, e
zelar pela boa gestão do sistema significa fazer um
exercício cotidiano de autocrítica, de avaliação autocrítica de como as coisas estão funcionando.
Quero dizer que, para nós, mulheres brasileiras,
é muito importante o fortalecimento desse programa,
porque, primeiro, há uma estimativa – vou repetir aqui
dados que já foram ditos, Senadora Gleisi, e já concedo
um aparte a V. Exª – de que em torno de 18,5 mil casos
novos de câncer de útero, de colo de útero, tenham
ocorrido no ano de 2010 – dezoito casos por cem mil
mulheres –, e essa também é a estimativa para este
ano de 2011. Somente em 2008, morreram, em decorrência dessa doença, quase cinco mil brasileiras.
Um dado importante: são nas capitais da Região
Norte, salvo engano Belém do Pará, em primeiro lugar,
e, em segundo lugar, Manaus, no Estado do Amazonas; são nesses Estados onde há a maior incidência
de câncer de colo de útero, em torno de 39,6 casos
para cem mil. Ou seja, enquanto a média nacional é
de dezoito casos por cem, Senadora Marta, na Região
Norte são quase quarenta casos por cem.
Então, quero aqui cumprimentar a Presidenta Dilma por ter escolhido a cidade de Manaus. E lá estavam
os Governadores de Roraima e do Acre; o Governador
Tião Viana, ex-Vice-Presidente desta Casa, médico, lá
estava participando do ato, assim como o Governador
do Estado do Senador Mozarildo, da Senadora Angela,
estava também participando do evento.
É muito importante, um ato extremamente simbólico, a escolha da cidade de Manaus para o lançamento dessa campanha tão importante para as mulheres
brasileiras. Eu tive a oportunidade de conversar com a
Presidenta Dilma e vi uma preocupação muito sincera em relação ao tema. Dizia ela ao Ministro Padilha:
“Ministro, vamos agilizar todas essas ações para ver
se conseguimos ampliar ainda mais esses números”,
números, como, por exemplo, a meta de mais de 3,8,
em torno de 4 milhões de exames de mamografias
neste ano. O que será um salto positivo, significativo,
diante daquilo que nós já temos.
Concedo um aparte a V. Exª, Senadora Gleisi.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senadora Vanessa. Quero cumprimentá-la por
esse pronunciamento e me somar aos seus cumprimentos à Presidenta Dilma, que, no mês de março,
quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher,
lança um programa tão importante como este, que é
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um programa de prevenção. No Paraná, acompanho
o grupo Amigas da Mama, que é um grupo muito ativo de combate ao câncer de mama, inclusive ligado a
uma rede de hospitais de câncer, que tem como um
dos principais elos o Hospital Erasto Gaertner. A gente
acompanha de perto o drama de muitas mulheres, a
maioria é de mulheres pobres, que não tiveram acesso
a um exame preventivo e, quando chegam a diagnosticar, o câncer já está avançado, tem que se extirpar a
mama, depois não têm condições nem recursos para
fazer uma reposição, uma cirurgia plástica. E, aí, além
do tratamento de câncer, que é um tratamento difícil,
um tratamento complexo, doloroso, há também as questões psicológicas, de autoestima, que não conseguem
ser recuperadas. Então, este programa sobre o qual
V. Exª está falando e que foi lançado, ontem, em seu
Estado – e, de fato, a Região Norte apresenta índices
muito elevados, daí a justificativa de lançar lá –,
tenho certeza de que vem ao encontro dessa
necessidade. Então, queria deixar público aqui nesta
Casa: parabéns à Presidenta Dilma, parabéns ao Ministério da Saúde, que tem feito um trabalho pró-ativo
em várias áreas. Há três ou quatro semanas, tivemos
o lançamento do Programa Saúde Não Tem Preço, que
já mostrou que o índice de remédios gratuitos tirados
para hipertensão nas farmácias subiu 60%, porque é
medicamento gratuito. E, agora, também com esse
Programa Saúde da Mulher. Então, muito bem colocado aqui, Senadora Vanessa. Deixo, nesta Casa, o
registro de parabéns à Presidenta Dilma, ao Ministro
Padilha e a todo esse trabalho que vem sendo feito
com foco na saúde da mulher, com ações de combate ao câncer, que destinarão até 2014 investimentos
de 4,5 bilhões.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senadora. O aparte de V.
Exª, sem dúvida alguma, engrandece muito o meu
pronunciamento.
Quero dizer que nós mulheres somos conscientes das nossas necessidades e do que precisamos
avançar ainda.
Mas, Senador Mozarildo, temos um orgulho muito
grande, mas muito grande, de termos, pela primeira
vez,...
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) –... na história da República, uma mulher Presidenta da República, e uma mulher que traz a sensibilidade das mulheres.
Disse pessoalmente à Presidenta no dia de ontem: “Tudo mudou, tudo mudou e tudo está mudando
em relação a como encarar os problemas e a discrimi-
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nação de gênero no País”, que, de fato, ocorre e que
precisam ser encaradas de frente. A Presidenta Dilma
não apenas tem grande capacidade para governar este
País, como também tem uma grande sensibilidade
como mulher e sente também como nós precisamos
avançar nas nossas questões.
Antes de conceder o aparte a V .Exª, com a bondade e a benevolência da nossa Presidenta Marta,
Senador Mozarildo – apenas peço brevidade –, quero dizer que Manaus recebeu a Presidenta com muita
alegria; era muita gente nas ruas, espontaneamente
saindo de suas casas para receber Dilma. Foi o Estado
do Amazonas que deu a ela a maior votação ....
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP. Fora do microfone.) – Senadora, mais um minuto
para o Senador Mozarildo, outro minuto para a senhora e encerraremos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Aí concluímos. Perfeitamente.
Então, Senadora Marta, foi o Amazonas o Estado
que deu o maior percentual de votação a ela. E ontem,
pela primeira vez depois das eleições, essa gente humilde do meu Estado, mas muito agradecida, foi às
ruas para cumprimentar a nossa Presidenta.
Senador Mozarildo, eu concedo o aparte a V.
Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Vanessa, tive até a oportunidade de apartear
a Senadora Marta, mas não poderia deixar de fazer
um registro, como amazônida e como médico ginecologista e obstetra, da importância do evento de ontem
em Manaus. Não foi à toa que ela escolheu Manaus
para lançar esse trabalho porque, realmente, na Região Norte, notadamente na Região Norte, a incidência
de câncer de colo e de mama na mulher é muito alta.
Então é importantíssimo que esse gesto, que tem um
simbolismo muito bonito, tenha sido feito ...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – ... tenho sido feito na capital do seu Estado, mas, de resto,
com certeza, homenageou toda a Região Norte.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senador Mozarildo.
Para concluir, eu gostaria apenas de dizer que
importantes também foram os anúncios feitos pelo
Governador do Estado do Amazonas, Governador
Omar Aziz, que garantirá pelo menos um mamógrafo
em cada Município do Estado, além de mamógrafos
em barcos itinerantes.
Então quero aqui registrar o grande esforço do
Governador Omar, da primeira-dama Nejme Aziz, na
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luta, em parceria com o Ministério da Saúde, para
melhorar a atenção integral à saúde da mulher. E registrar, Senadora Marta, que acompanhando a Presidenta Dilma estava a Srª Marcela Temer, esposa do
nosso Vice-Presidente. Foi um ato de muita emoção,
de muita alegria para o Brasil, para os homens, mas,
sobretudo, para as mulheres deste País e para as mulheres de todo o norte brasileiro.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. (Bloco/
PT – SP) – Obrigada, Senadora Vanessa. Quero dizer que compartilho dos sentimentos expressos por
V. Exº e parabenizar o Governador do seu Estado por
este compromisso de um mamógrafo em cada Município. Não é pouca coisa. Se ele conseguir fazer, nós
vamos tirar o chapéu e fazer uma homenagem. Mas
acredito que sim, se ele se prontificou, se está com
essa determinação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. (Bloco/PT
– SP) – Agora, um comunicado.
Os Senadores relacionados abaixo indicam a Senadora Kátia Abreu para exercer o cargo de Líder do
Bloco Parlamentar da Minoria no Congresso Nacional
até o dia 31 de janeiro de 2012. Ass. Senador Alvaro
Dias, Líder do PSDB; Senador Demóstenes Torres,
Líder do Democratas; Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas; e Deputado Duarte
Nogueira, Líder do PSDB.
O Expediente lido vai à publicação.
É o seguinte o ofício:
Brasília, 23 de março de 2011
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência que os senadores relacionado abaixo indicam a Senadora Kátia
Abreu para exercer o cargo de Líder do Bloco Parlamentar da Minoria no Congresso Nacional, até o dia
31 de janeiro de 2012.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB – Demóstenes Torres, Líder dos Democratas – Deputado Antônio C. Magalhães Neto – Duarte
Nogueira, Líder do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. (Bloco/
PT – SP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues. (Pausa)
Senador Eduardo Amorim. (Pausa)
Senador Cristovam Buarque. (Pausa)
Senador Cícero Lucena. (Pausa)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa)
Senador Casildo Maldaner. (Pausa)
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Senador Ivo Cassol. (Pausa)
Senadora Angela Portela.
Com a palavra a Senadora Angela Portela, por
dez minutos regimentais.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
o Supremo Tribunal Federal deverá, a curto prazo, tomar uma decisão histórica: concluirá o julgamento de
Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada contra a lei que cria o piso salarial para os professores
de todo o País.
Essa lei resultou de uma longa batalha política
e parlamentar, de que tive a honra de participar. Conseguimos aprovar por unanimidade, na Câmara dos
Deputados, a aplicação do piso salarial como parte
de um conjunto de normas modernas. Na verdade, a
lei vai além de garantir o piso, com o objetivo de proporcionar reais condições para se ministrar ensino de
qualidade. Aprovado pela Câmara, o projeto foi votado
também pelo Senado Federal, que proporcionou inestimável colaboração. Sancionado pelo Presidente Lula,
tornou-se, então, a Lei nº 11.738, de 2008.
A qualidade do ensino nunca estará separada
dos direitos dos educadores. Só teremos educação
digna deste nome caso mudem as condições de trabalho dos professores. Foi desse conceito que partimos
para elaborar a lei.
Nos seus termos, a União vinculou a si própria,
aos Estados, Municípios e Distrito Federal o piso nacional de educação, ao mesmo tempo em que definia
a carga horária máxima de 40 horas semanais. Definiu também o vencimento inicial, que corresponde ao
salário base, mais gratificações.
Estabeleceu-se ainda o conceito de profissional
do magistério, reconhecendo que deve abranger todos
os que trabalham em atividades correlatas, desde que
contem com a formação mínima determinada pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação. Estendeu ainda
o piso salarial e demais vantagens aos aposentados,
conceito elementar de justiça social.
Procuramos ainda, no que constitui um pré-requisito básico para a busca de qualidade de ensino, definir
o que venha a ser a real carga horária dos professores.
A lei estabelece, com clareza, que na composição da
jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo
de dois terços da carga horária para o desempenho
das atividades de interação com os alunos.
Trata-se de uma inovação de extrema importância. Um professor precisa preparar aulas, planejar as
atividades, corrigir provas e trabalhos, participar de
programas de qualificação permanente, atualizar-se a
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todo tempo. Só assim terá condições efetivas de construir um verdadeiro processo educacional.
Srª Presidenta, entendo que, ao aprovar o texto
que se tornaria a Lei nº 11.738, resgatamos uma dívida
centenária da sociedade brasileira para com os nossos
professores e, mais, para com o nosso ensino. O piso
salarial era reivindicado há décadas, mas sofreu com
o descaso de sucessivos governos e com a indiferença do próprio Congresso Nacional, que ignorou ou arquivou várias propostas nesse sentido. Conseguimos
romper essa barreira de insensibilidade.
Estávamos, porém, como estamos hoje: com os
olhos no futuro. Não apenas o piso salarial eleva o
rendimento de milhões de professores, como articula
remuneração com a qualidade de trabalho.
A lei estabeleceu o valor e o conceito do piso,
mas ele só se concretiza efetivamente com a definição de carreiras.
Seria otimismo demais esperar que essas conquistas deixassem de ser contestadas. Esse enfrentamento se materializou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada no Supremo Tribunal Federal.
Não pretendo aqui discutir as questões financeiras
estaduais. Reconhecemos que todos os governos, em
um País como o Brasil, encontrarão necessariamente dificuldades orçamentárias. Acredito com todas as
minhas forças, porém, em que o desenvolvimento da
Nação só ocorrerá com o desenvolvimento da educação. Ao buscar a qualidade do ensino, estaremos investindo no futuro de todos os brasileiros, o que justifica
os indispensáveis sacrifícios.
Estou convicta, Senador Mozarildo, de que esta
decisão, a decisão de investir na educação de nossos
filhos, constitui uma questão de vontade política. Essa
convicção se fortaleceu quando o Governador do Rio
Grande do Sul, Tarso Genro, pediu a exclusão do seu
Estado da Ação de Inconstitucionalidade, subscrito por
sua antecessora. O pedido foi negado, uma vez que já
se entregara o relatório. Mostrou-se, mesmo assim, que
era possível tomar a resolução, política, de reorientar
as despesas estaduais.
Pois não, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Angela, eu quero cumprimentá-la, parabenizá-la
pelo pronunciamento que faz, porque realmente é, no
mínimo, um sofisma pensar em melhorar a educação
sem valorizar o professor. E começar a valorização
pela questão salarial. Então essa lei que foi aprovada
aqui no Senado e na Câmara, que estabelece um piso,
além de outras vantagens, como V. Exª já explicitou
aí, não pode de jeito nenhum ou não poderia permitir
que governadores, sob a alegação de questão financeira, contestassem a lei aprovada. Eu lamento que
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o Governador do nosso Estado tenha feito mais esta
malvadeza, quer dizer, de entrar para não conceder
aos professores de Roraima as vantagens da lei. Mas
é típico dele, na verdade, ele não gosta realmente de
prestigiar os funcionários públicos, notadamente aqueles que são vitais para o Estado, como é o caso dos
professores, dos médicos, dos funcionários da Secretaria de Segurança, enfim, de todos os funcionários.
Mas, no que tange aos professores, eu considero que
já é uma malvadeza com o professor e com o aluno.
Portanto, parabéns pelo pronunciamento que faz.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigada, Senador Mozarildo. Infelizmente, o
Governador de Roraima também assinou a Ação Direta
de Inconstitucionalidade contra o piso salarial nacional
dos nossos professores.
Mas eu queria, para finalizar, dizer que essa revisão de prioridades, Senador, é indispensável para
a construção de um novo Brasil, melhor e mais justo.
Embora suspendesse o princípio de dois terços até o
julgamento do mérito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o conceito de piso, determinando que fosse
cumprido de imediato.
Foi com satisfação que registrei, no relatório apresentado pelo Ministro Joaquim Barbosa ao Plenário
do Supremo Tribunal Federal, a perfeita compreensão
do papel que a lei desempenha no Brasil moderno. O
Ministro afirmou que o texto por nós aprovado e sancionado pelo Presidente Lula visa prover meios para
alcançar a redução das desigualdades regionais e a
melhoria da qualidade de ensino, na medida em que
possibilita o aperfeiçoamento técnico do tempo para o
preparo das aulas e correção de provas. Apontou ainda
que, numa análise inicial, a lei não apresenta conflito
com a Constituição.
Estou otimista, Senador. Acredito firmemente
que o Supremo Tribunal Federal decidirá pela constitucionalidade da Lei nº 11.738, determinando, assim,
seu pleno cumprimento. Estaremos caminhando para
um Brasil melhor e mais justo. Acima de tudo, estaremos ampliando o investimento em nossos jovens, em
nossas crianças, em nossos adolescentes e, portanto,
investindo no futuro do nosso País.
Eu queria deixar aqui registrado a nossa vontade imensa de que o Supremo Tribunal Federal decida
pela constitucionalidade dessa lei que assegura aos
nossos professores, aos professores de todo o Brasil,
um piso salarial digno.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Angela Portela.
Com a palavra, o Senador Ciro Nogueira. (Pausa.)
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Senador Paulo Davim. (Pausa.)
Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Marinor Brito. (Pausa.)
Blairo Maggi. (Pausa.)
Lindbergh Farias. (Pausa.)
Cyro Miranda. (Pausa.)
Jayme Campos. (Pausa.)
Ana Amelia. (Pausa.)
João Vicente Claudino. (Pausa.)
Inácio Arruda. (Pausa.)
Eunício Oliveira. (Pausa.)
Walter Pinheiro. (Pausa.)
João Pedro. (Pausa.)
Jarbas Vasconcelos. (Pausa.)
Roberto Requião. (Pausa.)
Não se encontrando os Senadores inscritos, neste
momento, em plenário, nós vamos iniciar a Ordem do Dia.
Vou pedir aos Senadores e às Senadoras que venham ao plenário. Temos alguns requerimentos, para serem votados em grupo, de desarquivamento, uma medida
provisória e dois outros projetos a serem votados.
Favor, Senadores e Senadoras, compareçam
ao plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não havendo objeção do Plenário, a Presidência coloca em votação em globo os Requerimentos
de Desarquivamento nºs 193, 195, 196 e 197, do
Senador Cristovam Buarque; 216, do Senador Luiz
Henrique; 238 e 239, da Senadora Lídice da Mata; 240,
do Senador Paulo Paim; e 244, do Senador Ricardo
Ferraço, todos de 2011.
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
A Secretaria de Ata individualizará a tramitação
das proposições.

A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

São os seguintes os requerimentos aprovados:

Senador Paulo Paim e outros Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 488,
de 2003.
Uma vez que já se encontra instruída pelas Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, de
Assuntos Econômicos, e de Assuntos Sociais; a matéria aguardará inclusão em Ordem do Dia.

REQUERIMENTO Nº 193, DE 2011
Senador Cristovam Buarque e outros Senadores,
de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº
2, de 2006.
A matéria volta à Comissão de Assuntos Econômicos e, posteriormente, vai à de Assuntos Sociais,
em decisão terminativa.
REQUERIMENTO Nº 195, DE 2011
Senador Cristovam Buarque e outros Senadores,
de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº
195, de 2006.

REQUERIMENTO Nº 196, DE 2011
Senador Cristovam Buarque e outros Senadores,
de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº
253, de 2006.
A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
REQUERIMENTO Nº 197, DE 2011
Senador Cristovam Buarque e outros Senadores,
de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº
345, de 2006.
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a matéria vai
à Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão
terminativa.
REQUERIMENTO Nº 216, DE 2011
Senador Luiz Henrique da Silveira e outros Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nº 199, de 2006.
A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
REQUERIMENTOS NºS 238 E 239, DE 2011
Senadora Lídice da Mata e outros Senadores,
de desarquivamento dos Projetos de Lei da Câmara
5 e 107, de 2006.
O Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2006, uma
vez que já se encontra instruído pelas Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; e de Constituição, Justiça
e Cidadania, volta à Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática.
O Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 2006, volta
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 240, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 244, DE 2011
Senador Ricardo Ferraço e outros Senadores, de desarquivamento do Projeto de Resolução nº 5, de 2007.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
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também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O Senador Walter Pinheiro apresentou os
Requerimentos nºs 81 e 109, de 2011, lidos anteriormente, solicitando, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno, autorização para participar do GSMA Mobile
World Congress 2011, em Barcelona, Espanha.
As matérias dependem de parecer da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer oferecido pela Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, favorável ao Requerimento nº 109
e pela prejudicialidade do Requerimento nº 81, que
será publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer:
PARECER Nº 47, DE 2011
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre os Requerimentos
nºs 81 e 109, de 2011, de autoria do Senador
Valter Pinheiro, pelos quais Sua Excelência
solicita o pagamento de diárias em virtude
de sua participação, como representante
do Senado Federal, no evento “The GSMA
Móbile World Congress 2011”, na cidade de
Barcelona, Espanha.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a se pronunciar sobre os Requerimentos nºs 81 e 109, de 2011, de autoria do Senador
Walter Pinheiro, pelos quais Sua Excelência solicita o
pagamento de diárias em virtude de sua participação,
como representante do Senado Federal, no evento
“The GSMA Móbile World Congress 2011”, que terá
lugar na cidade de Barcelona, Espanha.
O Requerimento nº 81, de 2011, lido no dia 16 de
fevereiro do corrente, foi despachado pelo Presidente
do Senado, nesta mesma data, à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O período previsto
para a ausência do Senador era do dia 10 ao dia 20
de fevereiro de 2011.
O Requerimento nº 109, de 2011, lido no dia 22
de fevereiro seguinte, também foi despachado pelo
Presidente da Casa à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O Despacho do Presidente,
no entanto, determinou que o Requerimento em apreço fosse juntado ao processado do Requerimento nº
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81, de 2011, apresentado anteriormente. Trata-se da
mesma matéria, mas com a correção da data prevista
para o período de ausência do Senador, agora de 10
a 17 de fevereiro de 2011.
O Requerimento do Senador Valter Pinheiro, se
faz acompanhar do respectivo convite, esclarecendo
que o evento é o maior e o mais prestigiado encontro
mundial da área, tendo reunido, no ano passado, aproximadamente 49.000 executivos do setor.
II – Análise
O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, prevê que “a ausência do Senador, quando incumbido de representação da Casa, ou ainda, no desempenho de missão no País ou no exterior, deverá
ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se
houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em
seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver maior pertinência.
Nesse sentido, tanto a manifestação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Casa,
quanto a deliberação do pedido pelo Plenário do Senado são providências regimentais inerentes que devem anteceder a eventual concessão do pagamento
de diárias solicitado, ainda que se considere que o
período do evento tenha se exaurido no novo período
indicado pelo Requerimento nº 109, de 2011 – 10 a
17 de fevereiro de 2011.
No caso em tela estamos analisando tanto a autorização para que Sua Excelência, o Senador Walter
Pinheiro, represente o Senado Federal no mencionado
evento, quanto o recebimento, pelo parlamentar, de diárias para fazer frente às despesas inerentes a esse
mesmo comparecimento. E tudo isso está consubstanciado no Requerimento nº 109, de 2011, juntado
ao Processado do Requerimento nº 81, de 2011, por
Despacho do Presidente da Casa.
Observa-se, também, do Requerimento nº 109,
de 2011, em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso
I, do Regimento Interno, que Sua Excelência esteve
ausente do País no mesmo período previsto para o
encontro em Barcelona – 10 a 17 de fevereiro de 2011.
Sua Excelência solicita, portanto, as necessárias providências para o pagamento das respectivas diárias.
III – Voto
Diante do exposto e considerando que ambos os
Requerimento versam sobre a mesma matéria, meu voto
é pela aprovação do Requerimento nº 109, de 2011, e
pela prejudicialidade do Requerimento nº 81, de 2011.
Sala da Comissão, 17 de março de 2011, – Senador Eduardo Suplicy, Relator.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Em votação o Requerimento nº 109, de 2011.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, na
forma do parecer oferecido pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Fica prejudicado o Requerimento nº 81, de
2011.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) –

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 5, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 5, de 2011, que altera a Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008,
que dispõe sobre o exercício da atividade de
franquia postal (proveniente da Medida Provisória nº 509)
Transcorre, hoje, a terceira sessão da matéria
constante da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
Foram apresentadas quatro emendas à medida
provisória.
A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 16, tendo como relator o Deputado
Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo.
O prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado, por igual período, pelo Ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional nº 49, de 2010, e se esgotará
no dia 23 de março.
O Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2011, foi
lido no Senado Federal no dia 17 de março.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Pimentel, Relator revisor da matéria, para proferir parecer sobre a matéria.
PARECER Nº 48, DE 2011–PLEN
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta matéria da Medida
Provisória nº 509 é bastante conhecida do Congresso
Nacional, porque, desde 1990, ela é objeto de discussão, de aprimoramento e de apresentação.
Portanto, a Medida Provisória nº 509 trata de examinar essa matéria no Senado Federal, por meio do
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Projeto de Lei de Conversão nº 5, que vem da Câmara dos Deputados, cujo objetivo principal, contido em
seu art. 1º, é prorrogar até 30 de setembro de 2012 a
eficácia dos contratos de franquias postais, firmados
entre mais de 1400 pequenas e médias empresas,
as agências de correios franqueadas, as conhecidas
ACF, e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), mediante modificação do parágrafo único da Lei
nº 11.668, de maio de 2008, que dispõe sobre o exercício da atividade de franquia postal, revoga o § 1º do
art. 1º da Lei nº 9.074, de 11 de julho de 1995.
Essa matéria, como eu havia dito, inicia no Brasil
em setembro de 1990, quando o Estado nacional resolveu criar os primeiros contratos de franquia ou os
contratos administrativos. Esse processo teve como
embasamento legal o art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.538, de
1978. Em seguida, em 1974, o Tribunal de Contas da
União, exatamente em setembro de 1974, através do
Acórdão 601, determina que é necessária a realização de processo licitatório sobre todos os contratos de
franquias. E o mesmo tribunal, em novembro de 1994,
através do Acórdão 721, altera o seu posicionamento
e passa a determinar que as licitações seriam feitas
exclusivamente sobre as franquias a serem concedidas a partir desse Acórdão 721. E esse Acórdão do
Tribunal de Contas da União resolveu determinar que
as franquias já concedidas ou aquelas que estavam
em processo de concessão não estariam sujeitas ao
processo republicano de licitação.
Em seguida, o Governo de então editou a Medida Provisória nº 1.531. Essa medida provisória previa
a realização desse conjunto de licitações, uma série
de medidas. E ela foi convertida na Lei nº 9.648, ainda
em 1998, que também prorrogava todas as franquias
até dezembro de 2002. Nesse processo, também não
se resolve.
Em seguida, ainda em 2002, é editada uma outra
medida provisória, que foi convertida na Lei nº 10.577,
em novembro de 2002. Essa nova lei prorroga todas
essas franquias até 27 de novembro de 2007, numa
expectativa de que, nesse período, fosse possível resolver toda essa problemática que se iniciou lá em
1990, sem acompanhar o preceito público do processo de licitação.
Chegamos em 2007, e veio uma segunda lei,
ou uma terceira lei, de nº 11.668, de maio de 2008,
já objeto de regulamentação da medida provisória e
que foi também disciplinada pelo Decreto nº 6.639,
de 2008, que prorroga as mesmas franquias até 7 de
novembro de 2010.
Como nós não tivemos condições políticas, jurídicas, e também legislativas de resolver esse conflito
existente ao longo desse período, foi editada a Medida
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Provisória de nº 509, que ora estamos relatando. Ela
foi convertida na Câmara Federal, prorrogando esse
prazo até setembro de 2002 – exatamente em 30 de
setembro de 2002.
Todo esse processo tem como objetivo regularizar
1.424 empresas franqueadas, as chamadas agências
dos Correios franqueadas existentes em todo o Brasil.
E, desse montante de 1.424 unidades existentes lá
em outubro de 2010, apenas 227 delas tiveram o seu
processo licitatório concluído e também assinados os
respectivos contratos de concessão ou de franquias.
Tínhamos mais, naquela data, 504 outros processos de franquias em pleno andamento, para os quais o
processo de licitação ainda não tinha sido concluído; e
aqui, num processo muito forte de consolidação. Mas,
lamentavelmente, ainda tínhamos 519 agências dos
Correios franqueadas que foram à Justiça, têm liminares, e o processo de licitação não foi iniciado. Dessa
forma, não havia outra alternativa, a não ser fazer mais
uma prorrogação para que essas mais de mil, em torno
de 1.200 agências, continuassem em pleno funcionamento, sob pena de termos um processo de demissão,
de piora do serviço público aqui concedido.
Exatamente por isso vem a medida provisória
para tentar resolver um problema que se arrasta desde
1990, com a participação do Poder Judiciário, de uma
série de dificuldades nessa condução.
Isso é o que justifica exatamente a urgência e a
relevância desta medida provisória.
O Relator desta matéria na Câmara Federal, o
Deputado Ricardo Berzoini, acolhe duas das quatro
apresentadas a esta medida provisória. Das quatro
emendas apresentadas, uma foi considerada injurídica,
por não fazer referência à matéria, e, das três outras,
ele acolhe duas, transformando-se no Projeto de Conversão nº 5, que agora chega à nossa Casa.
Portanto, a medida provisória trata de matéria
que se insere no âmbito da competência legislativa
do Congresso Nacional, nos termos do art. 48 da
Carta Magna, e não incorre em nenhuma das vedações temáticas estabelecidas pelo § 1º do art. 62 da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, que é a nova tramitação
das nossas medidas provisórias.
A medida provisória foi editada sob o amparo do
disposto no caput do art. 62 da Constituição Federal,
sendo, a juízo do Presidente da República, matéria
de relevância e urgência, e merece tratamento de legislação de emergência em face dos problemas que
nós temos ao longo desse período que se iniciou lá
em 1990.
Também não se verifica, na Medida Provisória
nº 509, de 2010, em face do disposto do § 1º do art.

Março de 2011

5º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, incompatibilidade ou inadequação orçamentária
e financeira que repercuta sobre a receita ou sobre a
despesa pública da União, ou implique ausência de
atendimento às normas orçamentárias e financeiras
vigentes.
Acatamos, ademais, as alterações introduzidas
pelo relator, na Câmara, na Medida Provisória nº 509,
resultante do PLV nº 5, em exame, no sentido de ampliar o prazo nos contratos de franquia postal por mais
15 meses, com término em 30 de setembro de 2012,
e estabelecer em 12 meses o prazo para adequações
e padronizações das novas agências franqueadas, em
conformidade com exigências da ECT.
Aqui vale um parêntese: quando os Correios
abrem um processo de licitação, exigem que aqueles
que pretendem participar desse processo já tenham
um prédio relativamente adequado. Como ao término
do processo, apenas um, como é natural, é o vencedor, isso traz um custo a mais para os participantes.
Com essa emenda apresentada na Câmara, acolhida
pelo relator naquela Casa e também por este relator
aqui do Senado, o franqueado que ganhar a licitação
terá um ano para adequar o seu prédio às exigências
das normas dos Correios.
Concluímos, Srªs e Srs. Senadores, por conseguinte, que nada há a obstar quanto à admissibilidade
da Medida Provisória nº 509, de 2010, nem tão pouco quanto ao mérito do PLV nº 5, de 2011, e também
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação financeira e
orçamentária.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade da Medida Provisória nº 509, de 2010,
e pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº
5, de 2011.
Esse é o nosso voto.
Muito obrigado, Srª Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº

, DE 2011

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão nº 5, de 2011, proveniente da
Medida Provisória nº 509, de 13 de outubro
de 2010, que altera a Lei nº 11.668, de 2 de
maio de 2008, que dispõe sobre o exercício
da atividade de franquia postal.
Relator-Revisor: Senador José Pimentel
I – Relatório
Trata-se de examinar o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 5, de 2011, proveniente da Medida
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Provisória (MPV) nº 509, 13 de outubro de 2010, cujo
objetivo principal, contido em seu art. 1º, é prorrogar
até 30 de setembro de 2012, a eficácia dos contratos
das “franquias postais” firmado entre mais de 1.400 pequenas e médias empresas – as Agências de Correios
Franqueadas – e a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), mediante modificação do parágrafo
único da Lei
nº 11.668, de 2 de maio de 2008, que dispõe sobre o exercício da atividade de franquia postal, revoga
o § 1º art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e
dá outras providências.
De acordo com o referido dispositivo original da
Lei nº 11.668, de 2008, tal prazo era de 24 meses, a
contar da data da publicação da regulamentação da
mencionada lei pelo Poder Executivo.
A Lei nº 11.668, de 2008, foi regulamentada mediante o Decreto nº 6.639, de 7 de novembro de 2008,
publicado no Diário Oficial da União em 10 de novembro de 2008, esgotando-se, portanto, aquele prazo de
24 meses em 10 de novembro de 2010.
Esclarece a Exposição de Motivos (EM nº
757/2010 MC), de 13 de outubro de 2010, assinada
pelo Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
da qual reproduzimos o seguinte excerto:
5. A partir da publicação da mencionada
regulamentação da Lei nº 11.668, de 2008, pelo
Decreto nº 6.639, de 7 de novembro de 2008,
a ECT providenciou as medidas necessárias à
realização das licitações, incluindo a submissão
das minutas de edital e de contrato, bem como
os estudos de viabilidade técnico-econômica, ao
Tribunal de Contas da União, que o aprovou.
6. Durante esse processo, o Poder Judiciário concedeu liminares que suspenderam
algumas licitações, atrasando a celebração dos
novos contratos pela ECT.
7. Atualmente, existem 1.424 pontos de
franquia postal no País. Destes pontos, 227 tiveram o processo de licitação concluído, com
contratos assinados e vigentes, e 504 estão
com as respectivas licitações em andamento. Entretanto, em 519 pontos os processos
licitatórios estão suspensos por força de liminares.
8. Dessa forma, não há dúvidas quanto à
relevância e à urgência do tema. Para garantir
que população e a economia brasileira não sejam prejudicadas com o comprometimento de
parte dos serviços atualmente executados pelas
franquias postais e também para a conclusão
das licitações em andamento, propomos a edição de medida provisória estabelecendo que a
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conclusão das contratações das novas franquias
deverá ocorrer até 11 de junho de 2011.
O PLV nº 5, de 2011, introduziu duas alterações
no texto original da MPV nº 509, de 2010:
a) ampliou o prazo de eficácia dos contratos das “franquias postais”, que se esgotaria
em 11 de junho do corrente ano, para 30 de
setembro de 2012, ou seja, por cerca de mais
15 meses e meio;
b) acrescentou o art. 7-A à Lei nº 11.668,
de 2008, para prever que as novas Agências
de Correios Franqueadas – ACF, terão prazo
de 12 (doze) meses para fazer as adequações
e padronizações definidas pelas normas técnicas e manuais da ECT.
Anexamos Quadro Comparativo para melhor visualização das alterações introduzidas na Lei nº 11.668,
de 2008, pela MPV nº 509, de 2008, e, por último, pelo
PLV nº 5, de 2011.
O Relator da MPV nº 509, de 2010, Deputado Ricardo Berzoini, concluiu pela apresentação de projeto
de lei de conversão à MPV nº 509, de 2010, acatando
duas emendas, assim, justificadas:
A Emenda nº 1 [do Deputado Edson Santos] estende a prorrogação a que se refere a
MP até 14 de outubro de 2012. Concordamos
com o argumento do autor, de que o prazo de
sete meses por ora assegurado será insuficiente para providenciar a licitação exigida e
somos, pois, favoráveis à proposta, porém com
a extensão do prazo de validade dos contratos
até 30 de setembro de 2012.
A Emenda nº 3 [da Deputada Rose de
Freitas], determinando que as novas agências
franqueadas tenham doze meses para fazer
adequações e padronizações, definidas pela
ECT em guias técnicos e manuais. Consideramos adequada a proposta da autora, tendo em
vista a necessidade de uma disposição legal
que obrigue as franquias postais a adotar as
normas técnicas definidas pela ECT. Trata-se,
pois, de dispositivo cuja inclusão na lei mostrase oportuna e votamos pela sua aprovação.
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou
as alterações propostas pelo Relator, vindo a matéria
à apreciação do Senado Federal na forma do PLV nº
5, de 2011, em exame.
II – Análise
A Medida Provisória trata de matéria que se insere no âmbito da competência legislativa do Congres-
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so Nacional, nos termos do art. 48 da Carta Magda,
e não incorre em nenhuma das vedações temáticas
estabelecidas pelo § 1º do art. 62 da Constituição,
com a redação dada pela Emenda à Constituição nº
32, de 2001.
A Medida Provisória foi editada sob o amparo do
disposto no caput do art. 62 da Constituição Federal,
sendo, a juízo do Presidente da República, matéria de
relevância e urgência a merecer tratamento de legislação de emergência.
Também não se verifica na Medida Provisória nº
509, de 2010, em face do que dispõe o § 1º do art. 5º
da Resolução nº 1, de 2002-CN, incompatibilidade ou
inadequação orçamentária e financeira que repercuta
sobre a receita ou sobre a despesa pública da União
ou implique ausência de atendimento às normas orçamentárias e financeiras vigentes.
Não há o que objetar, em face de Motivos do
Ministro das Comunicações já mencionada, quanto
à urgência e relevância da matéria em exame, tendo
em vista o objetivo de que não seja descontinuada a
prestação de um serviço público, feito por meio de franquia concedida pelo Poder Público a particular para a
exploração de atividade de serviço postal.
Acatamos, ademais, as alterações introduzidas
pelo Relator da Medida Provisória na Câmara dos
Deputados, resultando no PLV em exame, no sentido
de ampliar o prazo dos contratos de franquia postal
por mais quinze meses, com termino em 30 de setembro de 2012, e de estabelecer em 12 meses, o
prazo para adequações e padronizações das novas
agências franqueadas, em conformidade com as exigências da ETC.
O mérito do PLV justifica-se, portanto, pela necessidade de continuidade da prestação do serviço
público, evitando-se, assim prejuízo para o usuário
dos serviços postais.
Constamos, ademais, que o PLV não veicula matéria estranha ao seu escopo.
Concluímos, por conseguinte, que nada há a
obstar quanto à admissibilidade da Medida Provisória nº 509, de 2010, e tampouco quanto ao mérito do
PLV nº 5, de 2011, e também quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e
adequação financeira e orçamentária.
III – Voto
Em face do exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade da Medida Provisória nº 509, de 2010,
e pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº
5, de 2011.
Sala das Sessões, – Senador José Pimentel
Relator-Revisor.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O parecer preliminar do Relator revisor, Senador
José Pimentel, é pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória,
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002.
No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de
Conversão.
Também quero dizer que já estão inscritos para
discutir o mérito o Senador Itamar Franco e o Senador
Aloysio Nunes.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Srª Presidente, já passou a fase de discussão
de relevância e urgência?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não. Vamos encaminhar os pressupostos para
discussão da matéria.
Um pouco mais para frente, temos inscritos o
Senador Itamar e o Senador Aloysio Nunes.
O senhor quer se inscrever, Senador?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Eu queria discutir os pressupostos de relevância e urgência.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, V. Exª está com a palavra para encaminhar os pressupostos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª.
Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, primeiro eu gostaria de fazer um elogio público
à Presidente Dilma Rousseff, que cumpriu a palavra
dada aqui pelo Líder do Governo e vetou aquele artigo
extremamente imoral que dava ao novo chefe, à nova
autoridade pública olímpica o pressuposto de prorrogar
toda e qualquer concessão em aeroportos, independentemente de licitação. Era algo que favorecia muito
a propósitos não tão republicanos.
Parabenizo de público a Presidente Dilma Rousseff
e digo que nesse aspecto ela já inova, porque começou
completamente diferente em relação ao Governo anterior,
quando vários compromissos aqui foram assumidos e raros
foram cumpridos. Então, deixo este reconhecimento.
Segundo, em relação ao pressuposto de relevância e urgência desta medida, eu acabei fazendo
um estudo sobre relevância e urgência. E o Supremo
Tribunal Federal, ao contrário do que muitos diziam
aqui, acolhe por unanimidade inclusive a tese de que
a relevância e a urgência podem ser objeto de Ação
Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal
Federal.
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Se nós formos analisar a rigor o que diz esse artigo enxertado na Câmara dos Deputados, prorrogando
os contratos novamente por mais de um ano para que
eles se encerrem em setembro do ano que vem, nós
veríamos que a medida, quando foi editada, tinha um
limite agora no meio do ano que dava para fazer essas
licitações. Cerca de 500 delas foram realizadas, mas
há ainda outro tanto para se fazer.
Tanto eu quanto o Senador Alvaro Dias chegamos
à conclusão que era menos ruinoso para a sociedade,
uma vez que há muitos processos em andamento, que
não questionássemos desta feita o critério de relevância e urgência, mas nós estamos prontos para fazê-lo
junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós gostaríamos
de uma discussão com as Lideranças do Governo, uma
discussão até com a própria Presidente da República, para que não houvesse a judicialização de tantas
matérias no Supremo Tribunal Federal. Como eu dizia,
se nós questionássemos e obtivéssemos êxito, talvez
o prejuízo fosse maior do que o lucro; mas juridicamente seria um lucro para o País, uma vez que, mais
uma vez, de novo, está-se prorrogando a vigência da
medida provisória para que os contratos permaneçam
inalterados sem licitação por mais de um ano, conforme a proposição original.
Repito, até parabenizei a Presidenta Dilma Rousseff, porque cumpriu a palavra aqui de V. Exª: vetou
aquele artigo que nós consideramos imoral. E estamos
fazendo um apelo. Vamos concordar desta feita. De
novo, a Câmara enxertou um “gato” prorrogando por
mais um ano e pouco a vigência dos contratos. Vamos
concordar, mas isso não é uma regra que nós desejamos seguir na Casa. E nós pedimos a V. Exª, uma vez
que o Supremo tem, por unanimidade, entendido que
pode ser discutido em ação direta de inconstitucionalidade os pressupostos de relevância e urgência, que
consigamos, junto à própria Presidência da República,
uma modicidade em relação à edição de medidas provisórias, para que nós não tenhamos que judicializar
todas essas questões.
Agradeço a V. Exª pela tolerância e vamos votar
a favor, mas já sob protestos, dizendo que tomaremos as medidas judiciais para que isso não se torne
uma praxe.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Demóstenes Torres.
Antes, peço às comissões reunidas neste momento que encerrem ou suspendam as suas atividades, tendo em vista estarmos na Ordem do Dia e ser
antirregimental o funcionamento de comissão durante
a Ordem do Dia.
Pois não, Senador Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
discutir também os pressupostos, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para mérito?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não,
os pressupostos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encaminhar. Pois não.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Para confirmar
o entendimento do Senador Demóstenes Torres. Há
uma disposição da oposição, tanto do DEM quanto do
PSDB, de ingressar com ação direta de inconstitucionalidade a cada medida provisória que considerarmos
inconstitucional e que, eventualmente, for aprovada
pelo Senado Federal.
Esta medida provisória, por exemplo, tornou-se
relevante e urgente, não na origem. Ela se tornou relevante e urgente porque o Governo não adotou as
providências que deveria adotar em tempo para evitar
que chegássemos no último dia com o prazo esgotado
e na iminência de vermos 23 mil trabalhadores desempregados, franquias desativas, em prejuízo não só da
instituição, da Empresa de Correios e Telégrafos, mas
em prejuízo dos usuários. Obviamente, estaríamos
sendo acusados, Senador Demóstenes, se agíssemos
aqui com o rigor que se exige para preservarmos a
Constituição, estaríamos acusados de trabalhar contra
o interesse público, porque contribuiríamos para o desemprego de mais de 23 mil trabalhadores e estaríamos
dificultando a vida de milhares de brasileiros.
É por essa razão, em consideração a esses fatos,
que vamos aprovar simbolicamente esta medida provisória, mas com a determinação de não aceitarmos
a partir de agora que medidas provisórias inconstitucionais sejam aprovadas sem que uma reação seja
efetuada pela oposição, nos termos propostos pelo
Senador Demóstenes Torres.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária.
As Senadoras e Senadores que aprovam os
pressupostos de relevância e urgência e adequação
financeira e orçamentária permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Senador Itamar com a palavra.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Sem revisão do orador.) – Estou esperando a minha ordem
para debater.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, V. Exª está inscrito, virá agora.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Por favor. Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Aprovado.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória e das emendas em turno único.
Para discussão, Senador Itamar Franco, Senador
Aloysio Nunes; em seguida, Senador Gim Argello.
Com a palavra o Senador Itamar Franco por dez
minutos.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Srª
Presidente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas
para marcar, mais uma vez, a posição. Acabamos de
assistir ao Líder Alvaro Dias dizer que não se vai pedir
verificação de quórum; vai-se aprovar a matéria. Sempre estou contra essa atitude da oposição.
Mas eu queria dizer, Srª Presidente, que ouvi com
atenção o nobre Relator. Esta Lei nº 11.668, de 2008,
determinou prazo à Empresa de Correios e Telégrafos de 24 meses da data de sua publicação, para que
concluísse todas as contratações, segundo suas determinações, dentre outras, a do processo de licitação.
Esse prazo esgotou-se em maio de 2010, e a MP do
Governo estendeu para junho de 2011. A Câmara, por
intermédio de seu Relator, o Deputado Ricardo Berzoini,
estende mais ainda para setembro de 2012.
Abstenho-me de votar os pressupostos de urgência e relevância da medida provisória. Como ser favorável, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores? Como
ser favorável a uma urgência que existe apenas em
função da desídia governamental? Não há condição.
Mais uma vez, uma MP é aprovada na Câmara e chega
ao Senado sem prazo para análise do parecer. Não há
como analisarmos os parecer do nobre Relator. Aprovada na Câmara em 16 de março, quarta-feira, chegou
a esta Casa na última sexta-feira e, se não aprovada,
perderá a eficácia amanhã.
Veja, Excelência, se eu quisesse pedir verificação
de quórum, evidentemente teria que obedecer ao Regimento e arranjar outros Senadores que se somassem
comigo nessa verificação, mas percebo que o nobre
Líder da oposição não quer fazê-lo.
Esta MP trata de milhares de empregos e de um
serviço público com amplo atendimento à população
brasileira. Atualmente existem 1.424 postos de franquias, sendo 227 com processo de licitação concluídos
e 504 com as licitações em andamento. A Lei nº 11.068
previa o término dos contratos sem licitação dois anos
após a sua publicação, em maio de 2008. Entretanto,
vários franquiados conseguiram a prorrogação dos seus
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contratos com a empresa, vez que a Justiça entendeu
que o serviço não poderia ser interrompido.
Segundo a Associação Brasileira de Franquias
Postais, cerca de 70% dos processos de licitação em
todo o País estão suspensos por liminares obtidas por
franquiados. Setenta por cento, Srª Presidente.
Flagrante é o descontrole do Governo sobre os
Correios, assim como é evidente a despreocupação
da empresa em cumprir a citada lei, colocando em
risco a prestação de serviço de milhares de agências
dos Correios.
Pressionado pelas circunstâncias que provocou,
o Governo mais uma vez apelou para o instituto da
medida provisória.
Como sói acontecer, os relatores, tanto da Câmara
quanto do Senado, não fazem nenhuma observação.
Não fizeram nenhuma observação sob a nossa ótica,
ou recomendação. Nenhum reparo, enfim, ao estado
de coisas que levou e, como se vê, continua levando o
Governo a editar medidas provisórias para corrigir ou,
em alguns casos, apenas adiar a resolução de problemas crônicos da Administração Federal.
Em nenhum momento da tramitação desta matéria, Srª Presidenta, se percebe uma ação propositiva ou
corretiva para resolver o impasse no caso das franquias
postais, como se acostumou chamar o problema.
Já concluo, Excelência.
O caso presente é emblemático: uma lei deu
prazo para a regularização, mediante licitações, das
quais 1.500 franquias; o prazo venceu; liminares interromperam licitações; uma MP foi expedida dando novo
prazo para resolver o problema; a Câmara, ao avaliar a
medida provisória, ampliou em 15 meses esse prazo;
e o Senado irá, como sempre e mais uma vez, com o
beneplácito da oposição, apenas chancelar burocraticamente mais uma medida provisória.
E aqui, Srª Presidente, não é culpa do Governo.
Neste momento, é nossa culpa, porque estamos vendo
que não há até agora quórum, e a oposição poderia
muito bem pedir a verificação de quórum. O Líder poderia, mais do que eu, pedir a dois ou três Senadores
para que me acompanhassem.
Mas não querem fazer. Vamos deixar.
Erra o Governo? Erra! Mas erramos muito mais
nós da oposição. Provavelmente, Srª Presidente, daqui a 15 meses o Congresso estará analisando uma
nova MP sobre o mesmo assunto, se continuar essa
desídia do Governo Federal.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Itamar Franco.
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Agora, com a palavra o Senador Aloysio Nunes,
para continuar a discussão sobre a matéria, por dez
minutos.
Senador Romero Jucá, V. Exª deseja se inscrever? (Pausa.)
Senador Romero Jucá, para o mérito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, V. Exª talvez conheça uma bela igreja na cidade de Lisboa, que é a Igreja
de Santa Engrácia, que, além de ser uma bela igreja,
é também o panteão nacional português.
Essa igreja começou a ser construída em 1682,
e as obras da sua construção foram concluídas em
1976, 284 anos depois. Aí está a origem da expressão obra de Santa Engrácia, que é uma obra que não
termina nunca, que se vai fazendo, fazendo e não termina nunca. A obra de Santa Engrácia terminou, bem
ou mal, 284 anos depois do seu começo.
Eu tenho para mim que essa obra de Santa Engrácia, relativa à situação jurídica das franquias dos
Correios, não vai terminar nunca, porque é de prorrogação em prorrogação.
O que os franqueados querem na sua maioria,
aqueles que não conseguiram se inscrever nas licitações e que recorreram à Justiça contra as licitações?
Eles querem ter condições de participar. Eles querem
que os editais de licitação contemplem a totalidade dos
serviços que oferecem. E é um setor relevantíssimo,
como bem lembrou o Presidente Itamar Franco, para
a prestação dos serviços postais ao povo brasileiro.
São 1.424 pontos franqueados.
O Governo prorrogou o prazo por uma medida
provisória, e o relator da Câmara, em vez de auscultar
os setores da sociedade, negociar com o Governo e
verificar exatamente quais pontos impedem que esse
processo desate e que a obra de Santa Engrácia se
conclua, o que faz? Dá mais 15 meses de prazo.
Então, eu creio que se cumprirá a profecia do Presidente Itamar Franco: daqui a 15 meses, estaremos
novamente às voltas com uma nova prorrogação. Não
é que a situação se prorrogue no mesmo estado atual;
é que a situação jurídica dos franqueados vai se deteriorando pela insegurança em que eles se encontram.
De modo que a solução não é simplesmente renovar;
é realmente chegar ao entendimento que permita que
haja uma licitação.
Compartilho com o Senador Itamar Franco o sentimento de frustração de não poder emendar o projeto
que nos vem da Câmara. Na minha opinião, realmente,
15 meses além daquilo que o Governo havia pedido,
é demais. Quem é encarregado de fazer a licitação é
o Governo. Se o Governo pede determinado prazo,
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por que razão a Câmara dá mais 15 meses além do
prazo pedido pelo próprio Governo?! O fato é que não
podemos emendar. Se emendarmos, o que acontece?
Essa medida provisória volta para a Câmara e perde
a eficácia; perdendo a eficácia, ela não pode ser reeditada nesta Sessão Legislativa, e teremos, então,
o colapso do serviço assegurado pelos franqueados.
O Senado, mais uma vez, foi colocado entre a cruz
e a caldeira. É uma opção odiosa e que só pode ser
resolvida com uma mudança profunda do rito de tramitação das medidas provisórias, como vem sendo
reclamado pela unanimidade dos Senadores com assento nesta Casa.
Nós esperamos realmente que o Presidente Sarney, do alto da sua autoridade política, encaminhe à
Casa o seu projeto de mudança desse rito, de tal modo
que o Senado possa vir a ter condições de legislar,
quando examina uma medida provisória, não sendo
obrigado a se ater a um papel de mero carimbador.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Aloysio Nunes.
Com a palavra o Senador Gim Argello. Depois, o
Senador Romero Jucá, a Senadora Gleisi Hoffmann,
o Senador Randolfe Rodrigues, todos inscritos para
discussão do mérito.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Obrigada, Presidenta Marta Suplicy.
Dentro da mesma linha colocada pelos Senadores
Itamar Franco e Aloysio Nunes, também concordo que
esse rito das medidas provisórias tem de ser alterado.
Não podemos ficar votando medidas provisórias, todas
as vezes, muito em cima ou em cima do dia.
Hoje, estamos convivendo com um caso diferente,
um caso em que todos aqui entendem perfeitamente a
necessidade de se votar essa medida provisória, tendo
em vista que é para atender uma classe laboriosa, a
de franqueados dos Correios, que muito têm feito pelos
Correios do Brasil, classe essa de quase 1.500 lojas,
23 mil funcionários diretos, que dá empregos diretos
ao nosso País, pessoas que são responsáveis por mais
de 30% do faturamento total dos Correios.
Onde está o grande erro dessa história?
Foi corrigido e comentado pelo Deputado, Líder
do Governo na Câmara, Cândido Vaccarezza, que o
erro está no edital colocado. Por que todos estão indo
à Justiça, e poucos estão querendo participar? Porque
o edital foi construído pela ECT, construído há alguns
anos, sem escutar o mercado, sem escutar os franqueados. Por que isso? Porque isso partiu originariamente
de uma consultoria feita por uma empresa do Canadá,
pela qual queriam colocar os franqueados do Brasil no
mesmo modelo canadense. Isso foi influenciado por al-
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guns servidores dos Correios que até hoje entendem
que o modelo canadense – vejam vocês – é o ideal
para o País. E uma das coisas acertadas feitas pela
Constituição foi dar liberdade e a possibilidade de se
ter franquias dos Correios, na ECT.
São pessoas, são trabalhadores, são pequenas
empresas que vivem do seu suor e, mais do que isso,
fizeram crescer muito os Correios. Hoje, quando se
diminui o poder dos franqueados, essa luta dos franqueados, o volume de correspondências, o volume de
encomenda dos franqueados não volta aos Correios.
Por quê? Porque o tratamento que eles dão é tão especial aos que eles atendem que quando saem deles
vão para as courriers internacionais.
Então, os Correios não ganham enfraquecendo
os franqueados; ao contrário, perdem força de trabalho, perdem gente que está preparada há mais de vinte
anos lutando diuturnamente.
Nós estamos falando de pequenas empresas deste País. Entendo e agradeço a cada um dos Senadores
que entendem também, como a Câmara entendeu.
O prazo agora dado por meio desta MP é o necessário para que possamos, por intermédio do Ministro
das Comunicações, Paulo Bernardo, entender que o
que está errado é o modelo desse edital que foi colocado. O modelo do edital tinha de dar liberdade para
que se pudesse prestar o melhor serviço e não podar
aqueles que estão fazendo tão brilhante trabalho.
Eram essas as minhas palavras, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Gim Argello.
Quero lembrar que já está tramitando a PEC nº
11, de 2011, referente à alteração do rito das medidas
provisórias – o primeiro signatário é o Senador José
Sarney, que é acompanhado por outros Srs. Senadores –; ela está na CCJ para ser analisada.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero registrar, em primeiro lugar, a
necessidade de se aprovar a PEC que o Presidente
Sarney encabeçou. Agora estamos vivendo mais um
momento em que o Senado tem de votar, com a faca
no pescoço, uma matéria que cai hoje. Portanto, não
podemos nem emendá-la.
Em segundo lugar, quero colocar a importância
dessa medida provisória. Já foi dito aqui, mas eu quero
reafirmar: estão em jogo mais de 20 mil empregos, mais
de 1,4 mil unidades dos Correios que prestam grande
serviço à população, e quase 40% da receita dos Correios. Portanto, algo extremamente importante.
Essa medida provisória foi editada em outubro
e, em outubro, achava-se que até julho haveria condi-
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ções para se concluir esse processo de licitação. Na
Câmara, essa data foi mudada para setembro do ano
seguinte.
Eu tive o cuidado de conversar com o Presidente dos Correios para saber o porquê dessa mudança.
Ele disse que era importante a mudança, sim, para
dar prazo ao processo de adaptação das licitações
e para que sejam resolvidas as questões que ainda
estão em juízo.
Das quase 1,5 mil agências, só 286 foram licitadas, exatamente porque é um processo penoso, é um
processo que esbarra em recursos. E os Correios estão
melhorando o processo de licitação, inclusive adaptando o edital para evitar esses problemas. Sendo assim,
reafirmo a importância do prazo de extensão.
Então, ressaltando a importância da medida provisória e do entendimento entre as Lideranças, peço a
aprovação dessa medida provisória sem modificações,
da forma como veio da Câmara, para garantir esses
empregos e o atendimento à população brasileira.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Romero Jucá.
Com a palavra a Senadora Gleisi, para discutir
o mérito.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Srª Presidente.
Novamente, como disse o nosso Líder, estamos
aqui nos debatendo com mais uma medida provisória,
não é mesmo, Senador Itamar? Claro que gostaríamos
que esse não fosse o rito desta Casa. Por isso, estamos
apresentando uma PEC ao Presidente Sarney para regular esse rito aqui e não sermos de novo colocados
para discutir uma medida nos últimos dias.
Antes de discutir o mérito, gostaria de trazer uma
informação a esta Casa, porque, via de regra, essa
discussão tem sido feita como se o Governo do Presidente Lula e o Governo da Presidente Dilma fossem os
que mais editaram medidas provisórias e se utilizaram
desse instrumento.
Srª Presidente, num levantamento que fizemos
sobre as MPs editadas depois da Emenda Constitucional nº 32, portanto, depois da Emenda Constitucional
que determinou que uma medida provisória tranca a
pauta de votação, chegamos ao seguinte resultado.
No Governo do Presidente Fernando Henrique, com
476 dias restantes, foi editada uma MP a cada 4,6
dias; no governo do Presidente Lula, uma MP a cada
7 dias; no governo da Presidente Dilma, uma MP a
cada 3,6 dias.
Está demonstrado que a intenção deste Governo é reduzir o número de medidas provisórias. É claro
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que, de novo, precisamos do esforço desta Casa para
agilizar os processos de votação dos projetos de lei
que aqui se encontram. O Executivo não tem condições
de esperar decisões que são importantes e urgentes
por grandes prazos.
Em relação, Srª Presidente, ao mérito aqui tratado, é importante resgatar a história, porque o problema das franquias dos Correios não é um problema de
2002, não é um problema do Governo do Presidente
Lula e nem da Presidente Dilma. Essa novela começou em 1990, com a Lei nº 6.538, que, desde setembro de 1990, passou a firmar contratos administrativos
(contratos de franquia empresarial) com particulares
interessados em operar agências postais. Esses contratos não foram precedidos de processos licitatórios.
Instituíram-se, então, as chamadas “Agências dos
Correios Franqueadas” (ACFs).
Quatro anos após, precisamente em 21 de setembro de 1994, o Tribunal de Contas da União – e aqui
me refiro ao Senador Itamar Franco, porque S. Exª era
o Presidente nessa época –, por meio da Decisão nº
601/94-Plenário, determinou à ECT que adotasse as
providências necessárias à observância dos comandos
constitucionais que sujeitam, em regra, os contratos
de serviços a processo de licitação pública (arts. 37,
inciso XXI e 175 da Constituição Federal).
Importa notar que, em seguida, por meio da Decisão nº 721/94-Plenário, o TCU determinou que a deliberação anterior se aplicaria tão somente às novas
franquias. Ficaram preservadas as ACFs existentes e
os contratos em fase de concretização.
As ACFs foram sendo mantidas, e os contratos
em fase de concretização, sem exigência de licitação,
foram sendo sucessivamente prorrogados por diversos diplomas legais: a Medida Provisória nº 1.53118, de 29 de abril de 1998, estendeu a validade das
ACFs até dezembro de 1999; ao se transformar a MP
anteriormente mencionada na Lei nº 9.648, de 1998,
estenderam-se os contratos de franquias existentes até
dezembro de 2002; posteriormente, a Lei nº 10.577, de
27 de novembro de 2002, prorrogou os contratos não
licitados por mais cinco anos; na data de vencimento
do prazo anterior (27 de novembro de 2007) foi publicada a Medida Provisória nº 403, pela qual se dispôs
que as ACFs anteriores permaneceriam eficazes até
que se concluíssem os contratos de franquia postal
celebrados consoante processo licitatório; a MP nº
403, de 2007, foi convertida na Lei nº 11.668, de 2 de
maio de 2008, que estabeleceu que no prazo máximo
de 24 meses, a contar da publicação da regulamentação daquela lei, todas a novas contratações deveriam
estar concluídas.
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O mencionado instrumento regulamentador, o
Decreto nº 6.639, foi editado em 7 de novembro de
2008. Portanto, o prazo derradeiro para a conclusão
do processo de reformatação do modelo de franquia
postal, com observância de regras licitatórias, encerrarse-ia em 7 de novembro de 2010.
Segundo a exposição de motivos da MP nº 509,
adotada em 13 de outubro de 2010:
Existiam, àquela data,1.424 pontos de
franquia postal no País. Destes pontos, 227
tiveram o processo de licitação concluído, com
contratos assinados e vigentes, e 504 estão
com as respectivas licitações em andamento. Entretanto, em 519 pontos os processos
licitatórios estão suspensos por força de liminares. Desta forma, não há dúvidas quanto à
relevância e à urgência do tema. Para garantir
que população e economia não sejam prejudicadas com o comprometimento de parte dos
serviços atualmente executados pelas franquias postais e também para a conclusão das
licitações em andamento propomos a edição
de medida provisória...
Essas circunstâncias, por si só, evidenciam a
necessidade de prorrogação do prazo previsto na Lei
nº 11.668, de 2008.
A Câmara dos Deputados houve por bem dilatar
ainda mais esse período, fixando o termo em 30 de
setembro de 2012, aditando, ademais, um dispositivo
àquela lei e determinando que “as novas Agências de
Correios Franqueadas terão prazo de 12 meses para
fazer as adequações e padronizações definidas pelas
normas técnicas e manuais da ECT”.
O Governo faz um esforço muito grande para
resolver isso. Não é possível que as críticas aqui se
dirijam aos 24 meses em que tivemos problemas de
encaminhamento da matéria e se esqueçam do tempo
histórico, desde a década de 90, em que esta matéria está sendo discutida no âmbito do Executivo e do
Legislativo.
Portanto, o esforço do Governo e desta Casa é
para resolver o problema, Srª Presidente. Eu queria
resgatar esse histórico, porque é importante os nobres pares e esta Casa conhecerem a complexidade
da matéria que estamos tratando e a responsabilidade
de vários governos sobre ela.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Srª Presidenta.

07980

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Srª
Presidente, eu queria falar pelo art. 14, VIII, do Regimento.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Posso?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, o senhor foi nominalmente citado, o
senhor tem cinco minutos para a resposta.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Eu
admiro muito a Senadora Gleisi Hoffmann pela sua
combatividade. Acho até que ela costuma ser mais
líder aqui na Casa. Mas ela comete um engano, no
meu entender.
Não estamos discutindo, aqui, o número de medidas provisórias. Não! Primeiro, se vamos verificar números, temos que verificar aquelas que foram reeditadas.
Lembro-me, por exemplo, que a medida do Plano Real
custou a ser aprovada pelo Congresso Nacional.
Nós estamos discutindo é o mérito, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores. É o mérito que nós estamos discutindo. Não é cabível que o Senado venha
a votar esta matéria sem conhecimento. O Senado não
conhece. Pode ser que algum Senador ou Senadora
conheça a matéria.
Eu ouvi com a maior atenção, como já disse, o
nobre Relator. Não tenho nada contra o nobre Relator,
ele está cumprindo a sua obrigação. Mas o Senado
não pode continuar assim.
E a oposição, já disse, contrariamente ao que
eu penso, a oposição tem que dar combate. Tem que,
se for o caso, pedir verificação, tem que emendar. Se
ela for derrotada, não faz mal, mas tem que cumprir
a obrigação.
Então, eu queria cumprimentar a nobre Senadora, admiro o seu trabalho, o seu esforço, mas hoje
nós não estamos discutindo número. Não queremos
saber, aritmeticamente, quem mandou ou não mandou
menos. O que eu estou discutindo, nobre Senadora,
é o mérito.
Se não houver quorum, a medida provisória cai.
Evidentemente, nós vamos trazer um prejuízo grande
ao País. Mas isso é a desídia do Governo. Por favor,
então eu queria lembrar à nobre Senadora: não se discute número, está se discutindo o mérito do Senado
analisar a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Srª Presidenta, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Srª Presidente.

Março de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, é com muita alegria que quero
registrar a visita, que muito nos honra, da Presidenta
da Comissão de Relações Exteriores do Reino da Dinamarca, a Deputada Eva Hansen, acompanhada dos
demais membros da comissão, o Deputado Mogens
Lykketoft, o Deputado Michael Jensen, do Deputado
Jeppe Kofod e do Deputado Holger Nielsen.
Well, Senator Demóstenes Torres, understood
what I said. Michael Jensen.
Michael Jackson. But he is Michael Jensen.
Inclusive, eles gostariam de conhecê-la, Srª Presidente.
Também gostaria de informar que os membros
da delegação de Relações Exteriores do Parlamento
Dinamarquês transmitiram a nós – “President José
Sarney, they told us that they are in favor of Brazil having a seat in the Permanent Council of The
United Nations” – a Srª Eva nos transmitiu que são
todos favoráveis, por unanimidade, a que o Brasil tenha assento permanente no Conselho de Segurança
da ONU.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy. Seja
bem-vinda a comitiva da Dinamarca ao nosso Senado
e ao nosso País.
Com a palavra o Senador Mário Couto, por cinco
minutos. Está inscrito o Senador Randolfe Rodrigues
para a discussão da matéria, mas é pela ordem, Senador Mário Couto?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Pela ordem. Serei rápido. É só
para prometer à sociedade que, na próxima terça-feira,
estarei trazendo, para ficar bem claro, as estatísticas,
os dados do período Fernando Henrique Cardoso e do
período Lula, das medidas provisórias editadas, não
só um pequeno período, como disse a Senadora. Vou
trazer exatamente o período Lula e o período Fernando Henrique Cardoso. Quero saber, sim, é importante
para que o Senado saiba quem foi que editou mais
medidas provisórias. Só isso, absolutamente isso que
eu quero colocar a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Na
terça-feira, estarei na tribuna abordando este assunto.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues
por dez minutos.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Presidente. Na verdade, os Senadores que me antecederam, ambos, estão com a razão. Os dois governos
extrapolaram no uso de medidas provisórias. Não importa se o número de um é 300 e de outro é 400. Se
um editou mais num período e o outro editou mais ou
menos no outro período.
E eu quero, antes de entrar no mérito, permita-me,
traçar esta preliminar: o que ocorre é que o instituto da
medida provisória, conforme foi consagrado na Constituição de 1988, tem sido repetidamente descumprido
nos seus aspectos de relevância, nos seus aspectos
de urgência, previstos no art. 62, na edição ilimitada.
Nunca é tarde, sempre é bom relembrar a inspiração da medida provisória. É no provvedimento provvisorio da democracia italiana. É um instrumento do
parlamentarismo italiano. E é um instrumento tão forte
no parlamentarismo italiano, que a utilização da medida provisória, quando não aprovada pelo parlamento,
implicaria a queda do gabinete do Primeiro Ministro.
Imagine se esse princípio fosse adotado no todo nesta
nossa história republicana, desde a adoção do instituto
na Constituição de 1988.
Então, ambos estão com a razão. É uma briga
inócua sobre as lideranças de ambos os partidos. Ambos reeditam costumeira e inadequadamente o instituto da medida provisória. No mais – e aí em relação
à questão de mérito – e ainda sobre essa questão, Sr.
Presidente, urge aprovar a proposta de emenda constitucional de autoria de V. Exª, para nós disciplinarmos
esse instituto da medida provisória.
Mais uma vez voltamos à velha cantilena, de estarmos votando a medida provisória apertados pelos
prazos, depois do longo debate que ocorreu na Câmara,
mas sem a ocorrência de debate aqui no Senado.
No mais, em relação ao mérito da matéria, eu
queria concordar com a minha querida – vou cometer o
pecado regimental de incorrer no art. 14 do Regimento,
mas será uma citação, Senadora Gleisi, de profundo
carinho – Senadora Gleisi Hoffmann na sua argumentação e no histórico formulado. Talvez a divergência
seja de aspecto histórico, porque o histórico, inclusive,
muito bem esboçado e fundamentado pela inteligência,
característica da Senadora Gleisi aqui nesta Casa, no
meu entender, aponta no sentido contrário. Ou seja, a
edição desta MP é a insistência do Executivo – e justiça seja feita, não somente do atual Executivo, mas
de todos os governos anteriores –, tendo em vista a
sua inércia em realizar o devido processo licitatório,
em realizar contratações irregulares. Isso é a continuação de uma longa história.
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Ainda há pouco, o Senador Aloysio fez a citação com o símbolo português. Veja, Sr. Presidente,
que essa história vem desde 1994. Naquela ocasião,
foi publicada, no Diário Oficial da União, uma decisão do Plenário do Tribunal de Contas da União determinando que a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos adotasse as providências necessárias ao
exato cumprimento das normas dos princípios norteadores da administração pública, presentes no art. 37
da Constituição.
Mais adiante, no dia 27 de abril de 2006, foi publicado no Diário Oficial da União um novo acórdão,
novamente do Plenário do TCU, desta vez movido pelo
Ministério Público, novamente alertando pelo cumprimento do art. 37 da Constituição da República.
Mais adiante, já foi citada, a Lei nº 10.577, de
2002. Pois bem, essa lei, o Tribunal de Contas da União
a declarou inconstitucional, em virtude da prorrogação,
por cinco anos, dos contratos firmados com as agências franqueadoras dos Correios.
Tem um longo histórico que vem de 2005, uma
advertência novamente da Controladoria-Geral da
União, naquela ocasião; mais adiante, novos pareceres do Tribunal de Contas da União contrários à prorrogação dos contratos.
Mas, como se não bastasse esse conjunto de
advertências, desde os anos 90, para não ocorrer
prorrogações indevidas, descumprindo o disposto no
art. 37 da Constituição, o que a Câmara fez ao encaminhar essa medida provisória para cá? Apresentou
uma emenda prorrogando, mais uma vez, o prazo inicial, de 11 de junho de 2011 a 2012.
Urge uma decisão: já há tempo bastante para o
Estado brasileiro cumprir o que está na Constituição,
cumprir as regras necessárias ao bom exercício da
administração pública, aquelas previstas na Constituição, muito bem, pelo art. 37: legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade. E essa
reiterada repetição, sem a devida licitação, mais uma
vez descumpre o que está previsto na Constituição e
o que foi reiteradamente advertido pelos poderes da
República, em relação a essa indevida renovação de
contratos.
Durante o discurso do Sr. Rodolfe Rodrigues, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, para
discutir a matéria.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, quero...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de V. Exª iniciar, eu queria fazer um apelo
aos eminente colegas para que as questões de ordem
só pudessem ser levantadas no que diz respeito à matéria que está sendo votada, de modo a que tenhamos
uma organização regimental dos nossos trabalhos.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, exatamente na linha do que colocou V. Exª, vou discutir a
matéria, mas o que motivou a minha inscrição foi exatamente esse tema que eu comentei com V. Exª ainda
na sua chegada. Preferi fazer a inscrição a pedir pela
ordem, que não é por ordem, mas é pela desordem, ou
até pela inversão da ordem. Inscrevem-se pela ordem
para falar de um tema completamente diverso ou, às
vezes, eu diria, até estranho ao momento. Mas vamos
nos acostumando aqui no Senado a ter um processo
em que o “pela ordem” serve para abrir as portas para
que falemos de tudo.
Acho que seria importante, nós que tanto estamos
criticando a desordem provocada pelas medidas provisórias, não fazermos uso de uma medida provisória, o
“pela ordem”, que introduz essa verdadeira desordem
na nossa Ordem do Dia ou até num processo que já é
ordenado previamente de inscrição na Mesa, para que
cada orador possa usar da palavra. Portanto, acho que
seria importante fazer isso, até para irmos em consonância com o nosso pleito.
E, ao mesmo tempo, já faço o apelo aqui às lideranças e à Mesa, para que nós possamos colocar
em apreciação, no Senado, a emenda constitucional
patrocinada por V. Exª, fruto da provocação de diversos
Senadores, no que diz respeito a essa tramitação de
medidas provisórias. Até porque as medidas provisórias
estão em curso; elas vão continuar chegando.
Eu brincava agora há pouco com o Senador Demóstenes e ele me dizia assim: “Pinheiro, os relatores
estão entregando o relatório sempre em cima da hora”.
Eu disse-lhe: “Como a medida provisória chega depois
da hora, é óbvio que o relatório só vai ser apresentado depois da hora”. Então, nem podemos apreciar o
relatório para uma medida em que nós não podemos
fazer nada, Senador Demóstenes, a não ser simplesmente assistir ao seu tramitar, reclamar do prazo e,
às vezes, até do conteúdo, para quem discordar. Há,
portanto, somente o direito de falar aqui e efetivamente não interferir.
E, nesse caso específico, quero chamar a atenção. Creio que esse debate que nós estamos fazendo
agora acerca dessa medida provisória... Essa medida
traz duas coisas fundamentais, para que possamos
também entender o efeito das medidas provisórias, a
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partir do que colocou aqui a nossa Senadora, como
diz Itamar, a linda Senadora Gleisi. Por sinal, Gleisi,
o adjetivo se encaixa perfeitamente em todos os aspectos. Inclusive a maior beleza expressada por essa
Senadora aqui tem sido a beleza veemente da sua
atuação, a beleza do seu compromisso, que coaduna
efetivamente com a sua beleza física. Mas o que colocou aqui a Senadora foi a partir exatamente da questão
principal de conteúdo.
Essa medida dos Correios, por exemplo, Senadora Gleisi, se tivesse aguardando um processo de
apreciação de projetos, nós não daríamos resposta
de imediato a uma situação concreta apresentada
na ponta, que é o serviço prestado em todo o País,
nos lugares, inclusive, mais difíceis, Senador Itamar,
de chegar o correio. Todos nós sabemos que essa é
uma das instituições que ainda goza de prestígio. E é
importante que, com essa medida, nós entreguemos
a este sistema de Correios, a esse sistema de relação com o público, a solução de um problema que se
arrasta há muito tempo.
Então, essa prorrogação, se não fosse por medida
provisória, se não fosse a adoção desse processo, nós
estaríamos ainda penando à espera de projeto tramitando na Câmara e no Senado, para dar resposta a um
setor que gera emprego, que resolve um grave problema e que continua sendo o principal ponto de acesso,
principalmente para a população mais carente.
Eu diria, inclusive, que essas agências servem
efetivamente para o próprio debate que nós estamos
fazendo no País hoje, que é o debate da bancarização.
Permitir que todo e qualquer cidadão possa acessar
uma instituição pública, representando a estatal ou a
extensão desse serviço do estatal – portanto, não necessariamente sendo estatal, mas obrigatoriamente
pública –, permitir inclusive que as pessoas tenham
acesso a algo que até então só é dado a uma parcela
ainda pequena da sociedade.
Portanto, o que nós vamos aprovar aqui hoje é de
suma importância para a adoção de medidas, para que
continuemos tendo um sistema de correio, um sistema
de prestação de serviço à população, cada vez mais
capilarizado e cada vez mais eficiente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas para, novamente, fazer uma reclamação. E V. Exª também já tem feito essa reclamação.
O Senador Itamar Franco levantou essa questão,
assim como todos os líderes. Agora, o Senador Walter
Pinheiro também levanta a mesma questão. O fato é
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que não há qualquer condição de o Senado continuar
nessa situação em relação a medidas provisórias.
Nós estamos reclamando, reclamando, reclamando, mas tem medidas provisórias, como bem lembrou
o Senador Walter Pinheiro, que têm chegado e não dá
tempo nem de cumprir o art. 170 do nosso Regimento
Interno. Nós modernizamos o ditame do art. 170, que
manda publicar. Hoje, nós publicamos via online, tarefa de V. Exª, bem acolhida.
Agora, a medida provisória chega, não tem dado
tempo nem para ser lida no dia anterior. Não dá tempo
de ser publicada. O relatório nós recebemos, ontem era
para votar. Hoje é o último dia, mas nós iríamos votar
ontem. Mas o relatório do Senador José Pimentel – e
não é culpa dele, não estou culpando S. Exª nem o
Líder do Governo –, para ser votado às quatro horas,
chegou meio-dia, uma hora para que nós pudéssemos
ter que fazer a apreciação desse relatório.
Então, não vou nem dizer que é culpa do Governo
ou da bancada do Governo. Não é isso. Nem é culpa
de V. Exª. Mas nós temos que tomar uma posição, para
que essa tramitação possa respeitar a dignidade do
Senado Federal. Nós estamos virando aqui carimbadores malucos. É isso que nós somos. Chega, carimbamos e vai embora. Ah, não pode voltar porque está
se esgotando hoje, a Câmara já decidiu.
Ou seja, há uma ditadura da medida provisória
– não interessa se isso parte de Lula, de Fernando
Henrique e de outros –, e há uma ditadura da Câmara
em cima da ditadura da medida provisória.
Então, Sr. Presidente, temos de rever isso imediatamente. V. Exª já tratou desse tema, inclusive publicamente, mas há uma coisa: a Câmara pode não
querer votar. Se a Câmara não quiser votar um ajuste,
para que essas medidas provisórias possam tramitar
com tempo razoável no Senado, vamos ter de tomar
algumas medidas. Não vou dizer que devemos tomar
medidas de retaliação à Câmara, mas algumas medidas
no sentido de que o Senado restabeleça sua dignidade,
como quer V. Exª, como querem os Líderes do Governo
e como queremos nós, Líderes da Oposição.
O fato é que reclamamos. Vamos votar, de novo,
uma medida provisória. Se essa medida chegasse aqui
com trinta dias para discussão, poderíamos, tranquilamente, fazer as modificações, as quais a Câmara
poderia receber com outro prazo razoável.
Discordo da existência de medida provisória,
mas sei que isso é um sonho, e não estou discutindo
sonho. O que quero é que a medida provisória – acho
que todos queremos; acho que isso é consenso na
Casa – chegue aqui com tempo razoável. Caso contrário, vamos continuar aqui, durante todo o tempo,
fazendo isso.
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Da minha parte, já fiz estudo acerca do que diz
o Supremo Tribunal Federal (STF). Grande parte das
medidas não é urgente e relevante. Qual o risco que
corremos?
Na medida em que não conseguimos resolver
essa pendência aqui – talvez, até seja interessante
um pacto com o Executivo –, vamos ter de judicializar
essas questões. A Presidenta da República e o Executivo correm o risco de ficar sem suas medidas provisórias, e nós, em vez de resolvermos nossas pendências
internamente, vamos ter de ficar batendo à porta do
STF, e confesso a V. Exª que esse não é meu desejo.
Mas, se ficarmos aqui apenas falando, falando, falando e se não houver resultado prático – já conversei
com o Presidente do nosso Partido, Senador Agripino
Maia, e com o Líder Alvaro Dias, do PSDB –, vamos
começar a ajuizar ações em cima das decisões já tomadas pelo STF.
Acredito, Sr. Presidente, que, se V. Exª, conforme sua disposição já externada, “chamar às falas” o
Presidente da Câmara dos Deputados, teremos como
resolver essa pendência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes, V. Exª está falando de
um assunto que é unanimidade na Casa, e a proposta
de emenda à Constituição já se encontra na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Acredito que o
Presidente da Comissão designará seu Relator imediatamente.
Podemos fazer esse parecer na Comissão num
prazo pequeno e, ao mesmo tempo, trazer ao plenário,
com a concordância de todos os Líderes, a votação do
calendário especial, conforme o Regimento da Casa
nos permite fazer.
Por outro lado, quero dizer a V. Exª que já falei
com o Presidente da Câmara, que tem boa vontade,
a respeito desse problema. Vamos acertar um número de dias necessário. A única posição que temos a
tomar é a de não mandar incluir em pauta a medida
provisória que não chegar a tempo de os Srs. Senadores estudarem o assunto.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Ótimo!
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª quer discutir a matéria?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Não, Sr. Presidente. Eu só queria
que V. Exª ratificasse o que falou agora. Eu ia discutir,
mas, em função da fala de V. Exª, acho que isso já não
é necessário. Só queria saber mais ou menos a data
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em que o projeto de mudança da Constituição virá a
este Senado para discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Já está tramitando, já está na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Está ótimo!
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Agora, estamos fazendo um apelo ao Presidente
da Comissão, que está presente, para que designe o
Relator imediatamente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, declino da palavra, em função das ponderações de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas informo ao Plenário que, na próxima quartafeira, essa matéria estará pautada na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço-lhe e, ao mesmo tempo, dou parabéns a V. Exª pela celeridade com que a Comissão
está examinando a matéria.
Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Vamos passar à votação do Projeto de Lei de
Conversão, que tem preferência regimental.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam
prejudicadas a Medida Provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 5, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 509, de 2010)
Altera a Lei nº 11.668, de 2 de maio
de 2008, que dispõe sobre o exercício da
atividade de franquia postal.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 7º da Lei nº
11.668, de 2 de maio de 2008, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 7º ...................................................
Parágrafo único. A ECT deverá concluir
as contratações a que se refere este artigo até
30 de setembro de 2012.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A:
“Art. 7º-A As novas Agências de Correios Franqueadas – ACF – terão prazo de
12 (doze) meses para fazer as adequações e
padronizações definidas pelas normas técnicas e manuais da ECT.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a inclusão em pauta das matérias que estão sobre a
mesa referentes à escolha das duas autoridades indicadas a integrarem a Agência Nacional de Saúde (ANS)
e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
que já foram aprovadas pelas respectivas Comissões.
Peço a votação das matérias a V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
registro meu voto contrário na matéria recentemente
apreciada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata fará esse registro, Senador Randolfe.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
Em seguida, Senador Alvaro Dias, V. Exª poderá
se manifestar.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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gostaria de solicitar a V. Exª – e creio que já está sobre a mesa – a inclusão em pauta, para votação, do
Requerimento nº 970, de 2010.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria consta da Ordem do Dia da sessão
de hoje. Se não houver objeção, se o Plenário concordar, nós a incluiremos na pauta de hoje.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro que, na medida provisória aprovada, a posição
do PSDB foi a de compreender que, se dificultássemos a aprovação da matéria, colocaríamos em risco
o emprego de 23 mil trabalhadores das franquias dos
Correios no País. Portanto, a atitude que adotamos foi
de respeito ao emprego de 23 mil trabalhadores e de
milhares de usuários brasileiros que seriam prejudicados. Mas, como já adiantou o Senador Demóstenes
Torres, a Oposição, doravante, estará preparada para
agir, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, com
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação
às medidas provisórias.
Sr. Presidente, também comunico à Casa que as
Lideranças do DEM e do PSDB indicaram, para ocupar
a Liderança da Minoria, neste ano de 2011, o Senador
Mário Couto. O Senador Mário Couto, portanto, representará a Minoria, como Líder, neste ano de 2011.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Paulo Davim, V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, que fosse incluída na pauta desta sessão a
votação de requerimento de minha autoria, solicitando
sessão alusiva aos 25 anos de falecimento do historiador e folclorista Câmara Cascudo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Após a Ordem do Dia, procederemos à votação do requerimento de V. Exª, se não houver objeção
do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 3, de 2010 (nº 2.057/2007, na
Casa de origem), que dispõe sobre o processo

Quinta-feira 24 07985

e julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera os Decretos-Leis nºs 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal, e as Leis nºs 9.503, de 23 de
setembro de 1997, e 10.826, de 22 de dezembro de 2003; e dá outras providências.
Há requerimento sobre a mesa de adiamento da
discussão da matéria, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Wilson Santiago.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 258, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 279, inciso III do
Regimento Interno do Senado Federal, o adiamento,
por 30 dias, da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2010.
Sala das Sessões
de março de 2011, – Senador Gim Argelo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passa-se à votação do requerimento de adiamento da discussão da matéria por 30 dias.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria sai da Ordem do Dia, para retornar na
data aprovada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 3:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Há também sobre a mesa requerimento de adiamento, por 30 dias, da discussão da matéria.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria está adiada e será reincluída em pauta
na data aprovada pelo Plenário.
É o seguinte o requerimento aprovado:
REQUERIMENTO Nº 259, DE 2011
Adiamento da discussão para determinado dia.
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Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, por 30 dias úteis a
fim de ser feita na sessão de 5 de maio de 2011.
Sala das Sessões, em 23 de março de 2011, –
Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, o Requerimento nº 970, de
2010, do Senador Mozarildo, que pediu que ele fosse
votado, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 234, de 2010, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida também
a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Regulamenta a profissão.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
apelar aos senhores líderes, porque esse requerimento foi feito na Legislatura passada. Embora tenha
amparo regimental, esse projeto foi redistribuído para
mim, como Relator, na CAS. Eu não vejo necessidade de se ouvir outra Comissão. Pode-se podendo se
abrir ainda mais o debate na CAS e se votá-lo lá, de
maneira final.
Então, eu queria pedir a rejeição desse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento, com o parecer
contrário do Relator. (Pausa.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM vota com o Relator, Sr. Presidente, pela
rejeição do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Rejeitado o requerimento, a matéria volta à Comissão de Assuntos Sociais, em caráter terminativo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos proceder, agora, à escolha de autoridades. A votação será feita pelo voto secreto nominal.
Item extrapauta:
PARECER Nº 45, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
45, de 2011, da Comissão de Assuntos Sociais,
sendo Relator o Senador Humberto Costa, sobre a Mensagem nº 49, de 2011 (nº 44/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente
da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. Jaime César de
Moura Oliveira, para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– Anvisa, na vaga decorrente do término do
mandato do Sr. Dirceu Raposo de Mello.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão, passaremos à votação.
Peço à Secretaria que abra o painel para votação
dos Srs. Senadores, ao mesmo tempo em que solicito
aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ou em outras dependências da nossa Casa que
compareçam ao plenário para procedermos à votação
do Sr. Jaime César de Moura Oliveira para a Anvisa.
(Procede-se à votação)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Enquanto se vota, eu gostaria de pedir pela ordem, primeiro, para agradecer a indicação de Líder da Minoria
– agradeço ao Senador Demóstenes Torres, Líder do
DEM, e ao Senador Alvaro Dias, Líder do meu partido
– e para fazer uma consideração a V. Exª, preliminarmente, quando assumo a Liderança da Minoria.
V. Exª me conquistou, principalmente quando
começou a tratar o Líder da Minoria – eu, na época,
era Líder da Minoria – com o mesmo tratamento dado
aos Líderes do DEM e do PSDB. Comecei a ver no
Presidente Sarney um homem que merecia o meu
respeito e a minha admiração. Por isso, mais uma vez,
quero pedir a V. Exª que continue com o mesmo direcionamento da primeira vez em que fui Líder. Serei
eternamente grato.
A Minoria, que é a minoria, quer participar exatamente como os Líderes do DEM e do PSDB. Estaremos juntos para contribuir com a oposição ética deste
Senado e deste País.
Neste momento, já antecipadamente – porque
já o conheço mais proximamente –, quero agradecer,
com certeza, a presteza com que V. Exª contribuirá
para o exercício do meu mandato.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço ao Senador Mário Couto pelas suas
palavras, ao mesmo tempo em que quero me congratular com o PSDB pela escolha que acaba de fazer,
do Líder da Minoria.
Tenha certeza de que a Mesa colaborará com a
atuação de V. Exª.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu quero apenas fazer a minha inscrição, como
Líder, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª já está inscrito, após a Ordem do Dia.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Agradeço a V. Exª.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Aécio Neves pediu. Depois, a Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pois não.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, de trazer à luz deste plenário uma questão
que, sobretudo a nós, da oposição, tem chamado a
atenção e causado até alguma surpresa.
Não é segredo para ninguém que, ao longo dos
últimos meses, em especial do último ano, assistimos
a uma forte ação especulativa do Governo que findou
em 1º de janeiro o seu mandato em torno da direção
da Companhia Vale do Rio Doce. Sabe V. Exª que represento, aqui, o Estado matriz dessa que é, hoje, a
maior companhia mineradora do mundo.
Tive, Sr. Presidente José Sarney, Srs. Parlamentares, como Governador de Minas Gerais, embates muito
duros com a companhia, seja em relação aos royalties,
seja em relação a investimentos no meu Estado, como
tiveram outros Governadores, em especial o do Estado
do Pará, onde atua fortemente essa companhia. O que
nos chama a atenção, Sr. Presidente, não obstante as
discussões que podemos travar aqui e que já foram
travadas no passado, em relação à correção ou aos
ganhos do processo de privatização dessa companhia,
o que nos surpreende é que, ao longo desses últimos
dias, a imprensa nacional tem noticiado, e não tem sido
desmentida, uma ação direta do Governo, através do
Sr. Ministro da Fazenda, por quem tenho grande respeito pessoal, na busca da destituição da atual direção
da empresa e da sua substituição.
Independentemente, Sr. Presidente, das razões
que possam levar ou que, eventualmente, levem à
substituição da direção da empresa, não me parece
apropriado que o Governo Federal, através da sua
mais alta autoridade na área econômica, apareça perante a Nação como alguém que força, como alguém
que solicita ou que impõe a substituição da direção
dessa empresa.
Não se trata da questão nominal, Sr. Presidente, de quem a dirige, não obstante os resultados ex-
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pressivos que a empresa vem obtendo, não obstante
outras discussões que com ela temos tido. O que me
preocupa são as razões e a extensão dessa ação do
Governo.
Leio, Sr. Presidente, nos jornais desta semana,
que o objetivo do Governo é colocar na Vale do Rio Doce
alguém mais alinhado com seus interesses e disposto
a seguir uma programação planejada por Brasília.
Não acredito que seja correto, Sr. Presidente, que
a Companhia Vale do Rio Doce, por sua importância,
pelo volume de investimentos que vem fazendo, em
razão da sua importância estratégica para o Brasil, siga
a orientação de qualquer governo. Ela deve, sim, estar
afinada com os interesses da nacionalidade, com os
interesses do País.
Não acredito, Sr. Presidente, que o Governo possa querer impor à Vale do Rio Doce o modelo de gestão que vem impondo a algumas das suas empresas
públicas, a algumas das empresas que estão sob seu
controle, como a Petrobras, cujas ações vêm-se desvalorizando na Bolsa de Valores; como os Correios,
por exemplo, que caminham para entrar no livro Guiness, dos recordes, como empresa de monopólio de
determinada atividade e que vêm tendo, também, a
sua avaliação e os seus serviços caindo de qualidade
de forma absolutamente vertiginosa.
O que queremos, Sr. Presidente, é saber, objetivamente, quais as razões que levam o Governo Federal a achar que pode impor a sua vontade sobre uma
empresa controlada pelo capital privado, não obstante
as participações dos fundos de pensões no controle
dessa companhia.
Fica, aqui, esse alerta.
Por antecipação, comunico que o Senador Ciro
Miranda, ilustre representante do Estado de Goiás na
Comissão de Assuntos Econômicos, irá propor convite
ao Sr. Ministro da Fazenda para que possa expor a esta
Casa as razões que o levam a uma ação tão direta, até
porque não desmentida até aqui. O que nos preocupa
é que possamos ter uma empresa da importância da
Vale do Rio Doce conduzida por interesses políticos
de um governo circunstancial, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Vanessa, peço-lhe licença para, antes de
lhe conceder a palavra, proceder à apuração da matéria que está sendo votada.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e NÃO, 9.
Não houve abstenção.
Total de votos: 62.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PARECER Nº 46, DE 2011
(Escolha de autoridade)
Discussão em turno único do Parecer
nº 46, de 2011, Senadora Lúcia Vânia, sobre a Mensagem nº 50, de 2011, pela qual
a Senhora Presidenta da República Federal
submete à apreciação do Senado o nome do
Sr. Bruno Sobral de Carvalho, para exercer o
cargo de diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na vaga decorrente
do término do mandato do Sr. Alfredo Luiz de
Almeida Cardoso.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar
(Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Obrigada, Presidente Sarney.
Presidente, quero comunicar a este Plenário que,
neste exato momento, está acontecendo, no Salão
Nobre da Câmara, o Ato Comemorativo aos 89 anos
do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e, ao mesmo
tempo, está sendo lançado o perfil parlamentar do exDeputado Federal, Constituinte de 1946, ex-presidente
do nosso Partido, João Amazonas.
Faço questão, Sr. Presidente, de ler um trecho
muito pequeno do início deste livro, que diz:
A redemocratização de 1946 foi extremamente limitada, se comparada à de 1985,
quando houve afinco das forças democráticas
em remover o chamado entulho autoritário. A
partir disso, o empenho pessoal do Presidente José Sarney contribuiu para que todas as
correntes de opinião pudessem aflorar à cena
política e nela permanecer.
Sr. Presidente, para nós, é motivo de orgulho o
Ato que estamos vivenciando neste momento. Primeiro,
comemorativo ao aniversário daquele que é o Partido
mais antigo em atividade no Brasil; segundo, em lançar
o perfil parlamentar de um Deputado que foi Deputado
por muito pouco tempo. Deputado Constituinte de 1946
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que, em seguida, juntamente com toda a bancada do
PCdoB, teve o seu mandato cassado.
Motivo de orgulho, Sr. Presidente, também é vêlo dirigindo esta Casa, V. Exª que foi tão importante
no processo de redemocratização e de legalização
do nosso partido.
Após fazer esse comunicado, convido os meus
Pares, os meus companheiros, Srªs e Srs. Senadores
para que compareçam ao Salão Nobre para prestigiar
esse ato simbólico não só para o PCdoB, mas para a
democracia brasileira.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero parabenizar o PCdoB pelo seu aniversário e, ao mesmo tempo dizer que relembrar a figura
de João Amazonas é renovar a memória de um grande patriota, de um grande homem público, um grande
idealista, de quem tive a felicidade de ser amigo, de
quem recebi, muitas vezes, os ensinamentos de sua
experiência e do seu idealismo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Itamar Franco, V. Exª pediu a palavra?
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não pude apartear
o Senador Aécio Neves quando ele tratava do assunto
da Vale do Rio Doce.
Quero recordar, Sr. Presidente, que a Vale foi privatizada, se não me falha a memória, em 1997, e nós
fomos contra a privatização da Vale. À época – inclusive na campanha em Minas Gerais – lembrávamos
que o pagamento da Vale do Rio Doce significava o
pagamento, meu caro Senador Aécio Neves, de 15 dias
da nossa dívida. Veja só V. Exª. Então, quando V. Exª
traz essa tentativa de intromissão do Governo Federal,
seria muito mais fácil reestatizar a Companhia, porque
fazer esse jogo, tentar colocar na empresa, na sua diretoria, alguém que vá tentar cuidar dos seus interesses, não dos interesses do País, mas dos interesses
do Governo e, quem sabe, de alguém interessado na
Companhia Vale do Rio Doce, então, propomos aqui,
Sr. Presidente, a reestatização da Companhia. Porque,
repito, privatizada em 1997, mal deu para pagar 15
dias da nossa dívida, à época.
Portanto, Senador Aécio Neves, quero me congratular com V. Exª pelo assunto que traz, mas gostaria também que V. Exª defendesse a reestatização
da empresa.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é para saudar os comunistas deste País pelo seu aniversário, tanto o Partido Comunista do Brasil quanto
o Partido Comunista Brasileiro. Eu queria fazer aqui
a saudação em nome do Partido Socialismo e Liberdade aos partidos comunistas que, ao longo da sua
história, tiveram a cisão em 1962, mas herdeiros do
legado de 1922, herdeiros do legado de João Amazonas, de Luís Carlos Prestes, de Jorge Amado, de
Graciliano Ramos.
Lembrar a belíssima bancada que João Amazonas integrou do Partido Comunista em 1946, um dos
mais brilhantes parlamentares deste País que, por força do arbítrio, teve seu mandato cassado logo após o
processo de redemocratização de 1946. Quero lembrar – o senhor já o fez, Presidente –, a figura de João
Amazonas, que é um farol para todos os militantes da
esquerda brasileira.
O Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista é o antecessor
histórico de todas as organizações de esquerda deste
País e de todos os partidos de esquerda deste País.
Temos, na data de hoje, de prestar sempre muita
reverência e longa vida à luta e à atuação dos partidos comunistas, em especial do Partido Comunista do
Brasil e do Partido Comunista Brasileiro.
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O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Darei a palavra ao Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
para registrar o meu voto “sim” na votação anterior.
Encontrava-me na Comissão de Relações Exteriores, recebendo uma delegação de Parlamentares da
Dinamarca.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o desejo de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Todos nós teremos oportunidade de falar, de
acordo com o pedido dos Srs. Senadores. A ordem
será seguida.
Primeiro, vou pedir licença para apurarmos a votação. Em seguida, os Srs. Senadores terão a oportunidade de ocupar a tribuna.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 57 Srs. Senadores; e NÃO, 08
Srs. Senadores.
Não houve abstenção.
Total: 65 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Eduardo Braga que,
em primeiro lugar, pediu a palavra.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto, Senador João Pedro,
Senador Vital do Rego, Senador José Agripino.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores da República, no dia de ontem
estivemos no Amazonas eu, o Senador João Pedro,
a Senadora Vanessa Grazziotin, juntamente com o
Governador do Estado do Amazonas, recebendo Sua
Excelência a Presidenta da República Dilma Rousseff
e o Ministro da Saúde, para o lançamento de um programa extremamente importante para a saúde da mulher
brasileira e para a saúde das mulheres da Amazônia,
principalmente, no caso do Amazonas, pelo alto índice de câncer de colo de útero que existe no Estado
do Amazonas, um programa nacional de combate ao
câncer do colo de útero e, ao mesmo tempo, ao câncer de mama.
Quando do lançamento deste Programa, nossa
Presidenta Dilma assumiu um compromisso com relação a nossa Região extremamente importante, olhando para o futuro, Sr. Presidente. E eu, na qualidade de
Senador da República e de ex-Governador do Estado
do Amazonas, quero registrar nesta Casa o anúncio
do compromisso político da Presidenta da República
com relação à indústria de transformação, à indústria
de potássio, de fertilizantes, a partir da grande reserva
de silvinita que existe no Estado do Amazonas, cuja
concessão é de propriedade da Petrobras.
Sua Excelência anunciou também a prorrogação
daquele que é, sem dúvida, o maior projeto de desenvolvimento econômico, social e ambiental da Região
Norte brasileira: o projeto Zona Franca de Manaus, que
tem sido um projeto exitoso do Governo Federal e um
projeto de inclusão naquela região, um compromisso
assumido pela Senhora Presidenta de prorrogar por
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cinquenta anos a Zona Franca da Manaus, bem como
a extensão desse projeto para a região metropolitana
de Manaus.
Gostaria, portanto, de fazer esses registros, de
cumprimentar e parabenizar a iniciativa da Senhora
Presidenta da República no dia de ontem, no Estado
do Amazonas, lançando do Amazonas para o Brasil,
juntamente com artistas, celebridades que compareceram àquele grande monumento da cultura que é o
Teatro Amazonas, luzes de esperança para salvar vidas
no interior do Brasil e no interior do Amazonas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para me
congratular com o evento que comemora os 89 anos
do PCdoB e, ao mesmo tempo, registrar o lançamento
do livro que lança a história parlamentar desse grande brasileiro que foi João Amazonas, um paraense,
deputado constituinte de 46, presidente nacional do
PCdoB, e um homem com muita coragem. Com outros
membros do PCdoB, ao longo da proibição, do período
da ilegalidade de um partido comunista no Brasil, ele,
com muita audácia, com muita sapiência, com muita
coragem, organizou esse que é um partido nacional,
o PCdoB, que tem compromisso com os pobres, com
a classe operária, com os trabalhadores, com os trabalhadores rurais deste País.
Então, eu quero parabenizar o PCdoB pelos seus
89 anos de existência e registrar isso com muita satisfação, porque conheci João amazonas, esse grande
brasileiro, esse paraense e dirigente comunista que
compõe a história democrática do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, quero
seguir a mesma fala do Senador Itamar Franco e do
Senador Aécio Neves.
Presidente, é bom que se chame atenção à Nação
brasileira, é bom que a Nação brasileira tome conhecimento deste fato. Fato ridículo, Presidente. Como é
que o Governo brasileiro pode interferir na Presidência
da Vale do Rio Doce? À Presidenta Dilma eu sugiro,
Presidente, que venha logicamente pensar que um fato
desta natureza, de parte do Governo Federal, de interferir dentro da Vale do Rio Doce é uma ação de ditadura.
O que se ouve hoje, Presidente, pelos corredores do
Senado – e até na rua ouvi eu –, é que o que querem
colocar o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva, na direção da Vale do Rio Doce.
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Imagine, Presidente Sarney! É isso que se está
ouvindo pelas ruas! São vozes das ruas! Imaginem o
que pensa esta Nação se a Presidenta realmente interferir na mudança do Presidente da Vale. Fica aqui
a chamada de atenção do Senador Aécio Neves, do
Senador Itamar Franco, do Senador Mário Couto, que
irá à tribuna na terça-feira falar sobre este assunto.
Presidente, é ridículo. Se isso acontecer, é ridículo. E
este Senador passará o ano inteiro – o ano inteiro! –
falando deste assunto da tribuna deste Senado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Vital do Rego.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só para registrar meu voto “sim” na votação anterior,
acompanhando o meu partido, o meu bloco e a base
de sustentação do Governo, e dizer que me somo às
manifestações de aplauso ao Partido Comunista do
Brasil por ocasião do seu aniversário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado. Com a palavra o Senador Fernando Collor.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para pedir minha inscrição pela Liderança do Governo a fim de fazer uma comunicação, assim que for
possível.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria apenas de registrar em Ata, por favor, a minha
presença e o meu voto nas votações que foram realizadas aqui para Embaixadores, porque eu estava na
Comissão, recebendo dignitários estrangeiros.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador José Agripino pediu antes da senhora.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para registrar minha presença. Eu me encontrava numa audiência
fora, acompanhando a Governadora, e só agora cheguei. Mas me faço presente na sessão e teria votado
favoravelmente à indicação do Diretor da ANS.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Lúcia Vânia.
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu também gostaria de registrar a minha presença e o meu voto favorável aos
dois indicados, tanto o da Anvisa quanto o da Fundação Nacional de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendida.
Nada mais havendo a tratar, encerro a Ordem
do Dia.
Após a Ordem do Dia, quero submeter o Requerimento nº 241, de 2011, do Senador Paulo Davim,
solicitando o tempo dos oradores do Período do Expediente da sessão de 3 de agosto para homenagear o 25º
aniversário do falecimento do grande escritor brasileiro
e educador potiguar Luís da Câmara Cascudo.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Pela relação de
oradores, pediram a palavra os Senadores Humberto
Costa, Demóstenes Torres e Romero Jucá, pelas lideranças dos respectivos partidos.
Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Não está presente.
Senador Demóstenes Torres.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, a Ordem do Dia foi encerrada?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foi encerrada.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Brasil é mesmo um país paradoxal em muitas situações.
Lembro que aqui houve um programa de privatização
extremamente bem-sucedido e que um dos ícones do
programa de privatização é justamente a Vale, que,
hoje, é considerada uma das maiores mineradoras do
mundo e que teve um lucro de R$30,1 bilhões no ano
passado. Essa empresa se destacou, fez com que seus
acionistas enriquecessem, e muitos deles são investidores que utilizaram seu Fundo de Garantia e que,
hoje, estão realizados com o investimento que fizeram,
um investimento tão extraordinário, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
também vem a ser um de seus acionistas.
Esse sucesso é completo, a Vale continua se expandindo. Mas, para nossa surpresa, nesta semana, o
jornal Valor Econômico traz uma notícia extremamente desairosa, uma tentativa do Governo de reestatizar
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a Vale, mas não como acionista que é, por meio do
BNDES, não convocando a assembleia de acionistas,
mas da maneira mais ilegítima, mais espúria, mais atrasada: o Governo quer fazer de uma empresa privada,
simplesmente, novamente, parte do seu feudo. E não
podemos admitir que isso aconteça.
Segundo o jornal Valor Econômico – e as notícias
já foram amplamente confirmadas –, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, encontrou-se com o Sr. Lázaro
Brandão, do Bradesco, para poder pedir a cabeça do
Presidente da Vale, Sr. Roger Agnelli. Não conheço o
Sr. Roger Agnelli. O mandato dele se encerra no mês
de abril, e a empresa, naturalmente, pode prorrogar o
mandato, pode escolher outro, pode fazer o que bem
entender. Existe, dentro da lei, uma assembleia de
acionistas justamente para essa finalidade. Mas o Governo quer a cabeça do Sr. Roger Agnelli. Repito: não
conheço o Sr. Roger Agnelli pessoalmente. Ele deve ter
defeitos grandes, mas também tem grandes virtudes
como administrador. E a prova justamente é o lucro
extraordinário que a Vale tem. Mas isso também não
interessa. Não interessa se ele é grande administrador,
se ele é péssimo administrador. Interessa, sim, é o fato
de que o Governo se utilizou de estratégia equivocada,
por meio do seu Ministro da Fazenda.
Imaginar que uma operação dessas não vai vazar
é de uma ingenuidade terrível! Posso dizer, inclusive, o
seguinte: o Ministro Guido Mantega não fez jus à sua
fama de brilhante, foi quase infantil, porque buscou
uma ação furtiva. É uma ação furtiva tomar de assalto uma empresa privada para o Governo. Isso é algo
absurdamente inaceitável.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – V. Exª
me permite um aparte, Senador?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Concedo o aparte ao Senador José Agripino
Maia, Líder do meu Partido.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador Demóstenes, V. Exª, como Líder dos Democratas,
faz uma manifestação que eu, como Presidente do
Partido, endosso em gênero, número e grau. Nossa
doutrina é o liberalismo moderno, é o fortalecimento do
capital privado, é o prestigiamento do capital privado,
principalmente por mãos competentes, como a do Sr.
Roger Agnelli, que conheço. Eu o conheço. Esse cidadão, para falar em nome dos acionistas, aumentou em
trinta vezes os dividendos dos acionistas nos últimos
quinze anos, na Vale do Rio Doce. O capital privado
brasileiro, quando investido em telefonia, fez com que
telefone deixasse de ser bem registrado em cartório
para ser propriedade de todo mundo. Qualquer um
pode ter telefone. É absolutamente incrível a notícia
que vi em O Estado de S.Paulo de ontem: o Ministro
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Mantega, Ministro de Estado, pediu a substituição de
um dirigente com a qualidade de Roger Agnelli, que fez
com que a Companhia Vale do Rio Doce comprasse
ativos de estrangeiros. Empresas chinesas, americanas, alemães, sul-africanas e britânicas foram compradas pela brasileira Vale do Rio Doce, que é grande
operadora no mercado de minério de ferro e que, hoje,
investe não somente em minério de ferro, mas também
em níquel, em cobre, em fertilizantes, em carvão, em
geração de energia elétrica. Tudo isso se dá pela competência de uma empresa que é bem gerida. O capital
privado, quando é bem gerido, produz coisas como a
telefonia brasileira ou como a Vale do Rio Doce, que
é patrimônio brasileiro. Na hora em que o Ministro da
Fazenda fala sobre a substituição de um bom gestor,
tremo na base, Senador Demóstenes, porque me apavora a ideia do aparelhamento do Estado. É evidente
que o Ministro da Fazenda está falando em nome das
ações que os fundos de pensão detêm na Vale do Rio
Doce. Mas compare a Vale do Rio Doce com qualquer
outra empresa de capital privado ou de capital misto
do Brasil! Pode compará-la com qualquer empresa,
pode fazer qualquer tipo de comparação! A Vale do Rio
Doce está anos-luz à frente, pela gestão do Sr. Roger
Agnelli. É uma temeridade o que está por acontecer,
se é que vai acontecer. E eu queria aqui me associar
à manifestação que já foi apresentada, creio que pelo
Senador Aécio Neves, de fazermos uma convocação
na Comissão de Assuntos Econômicos, para que o
Ministro Mantega venha aqui e confirme ou não essa
notícia. E, se a confirma, que explique as razões da
substituição! Como brasileiro, quero saber quais são
as razões que se estão buscando para trocar um grande gestor de uma empresa que paga muito imposto.
Saiu de 11 mil empregos para 170 mil empregos em
15 anos. Multiplicou o recolhimento de impostos por 35
vezes. É uma empresa que só faz o bem a este País e
ao capitalismo brasileiro. Pode-se até mexer em time
que vai bem, mas quero a explicação para isso. Quero
cumprimentar V. Exª pelo discurso oportuno que faz e
dizer que a posição do nosso Partido é esta: a de exigir explicações.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Veja V. Exª que o Governo, se quiser, pode
trocar o Presidente, pois o Governo é acionista, pelo
BNDES, mas a lei dá toda a oportunidade para que
o Governo haja às claras. Existe uma assembleia de
acionistas. Que o Governo diga por que motivo quer
fazer essa troca! Dizem que o ex-Presidente Lula ficou contrariado por que a Vale não quis investir ainda
mais em siderurgia. Ora, tenha paciência! A empresa
foi privatizada justamente para perder a influência do
estatismo.
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Senador Agripino Maia, se isso der certo, quais
serão os outros alvos? Os alvos serão as empresas
de eletricidade e de automóveis, as produtoras de serviço e tudo mais?
O Governo, a partir do momento em que faz uma
intervenção branca na Vale do Rio Doce – como diz
V. Exª, está comprovado por todos os balanços internacionais –, também pode invocar o direito de tentar
fazer uma “cubanização” ou uma “venezualização”
branca da economia brasileira. É algo absurdamente
inaceitável!
Hoje, comecei aqui a manifestação, elogiando a
Presidente Dilma Rousseff por ter cumprido o acordo
e vetado aquele gato que veio na medida provisória
que cria a autoridade pública olímpica. Quer dizer, a
Presidente cumpriu a palavra e não fez com que houvesse a prorrogação indefinida daqueles contratos. Mas,
agora, quero censurar, veementemente, a atitude da
Presidente da República, que, segundo todas as publicações, estaria chateada com as ações do Ministro
Guido Mantega, não porque a elas é contrária – teria a
Presidente determinado que o Ministro Guido Mantega
assim procedesse –, mas porque as ações vazaram.
Teria sido infantil o Ministro Guido Mantega.
Ora, se a Presidente da República começa a
agir dessa forma, aonde é que vamos parar? Que
tipo de economia de mercado é esse? Ontem, a ação
preferencial da Vale do Rio Doce chegou a cair quase
que 1,5%, fechando com uma queda de 0,5%. Que
mercado vai confiar num governo como o brasileiro?
A credibilidade de mercado foi reerguida por meio de
sucessivos governos. Aqui, na Casa, há três ex-Presidentes da República, pessoas que contribuíram, ao
longo dos anos, para que houvesse essa condição de
credibilidade na nossa economia.
Concedo um aparte ao nobre Senador Jarbas
Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) –
Senador Demóstenes, quero parabenizá-lo e abraçá-lo,
mais uma vez, pela sua sempre firme atuação neste
plenário. A notícia é realmente estarrecedora. Basta V.
Exª, para não se dizer que é a Oposição que explora
um fato político, ler a coluna de Míriam Leitão hoje em
O Globo. Ela diz que a conversa entre o Bradesco e
o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, com o pedido
para retirar o Presidente da Vale, é um dos mais indecorosos sinais de retrocesso da economia brasileira.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – E concordo com a análise dela.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE)
– Ela diz que o executivo tem defeitos e qualidades e
está há muito tempo no cargo e que, se os acionistas
quiserem, poderão tirá-lo, que não há problema quanto
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a isso, mas que o que assusta é a forma, o motivo e
os objetivos da ação de degola. Esse caso, V. Exª relembrou, não vem de hoje. O Senador José Agripino
também relembrou que, já há algum tempo, o Governo
quer a cabeça do Sr. Roger. Inclusive, mais tarde, vou
pedir a transcrição nos Anais da coluna de Míriam Leitão. Mas as más notícias não ficam restritas à questão
da Vale. A Folha de S.Paulo publica hoje, na página 9:
“Planalto quer limitar poder das agências reguladoras”.
V. Exª também já conhece essa novela.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – É verdade.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE) –
Primeiro, tentaram esvaziar as agências reguladoras.
Porque o Governo tem este defeito, o Governo, em vez
de reestatizar a Vale – o Senador Itamar Franco falou
nisso hoje à tarde aqui –, começa com essas medidas
de tentar invadir uma área que hoje é privada. A Vale foi
vendida lá atrás, faz algum tempo, e o Governo agora
quer interferir nos destinos de uma empresa privada,
e de forma indecorosa. Quem diz é uma jornalista do
jornal O Globo, na folha de economia. Agora, o Planalto quer limitar o poder das agências reguladoras:
“Para governo, ao formular políticas, órgãos extrapolam papel de fiscalização”. Não é verdade. É mentira.
O Governo tenta aprovar lei que limita o poder das
agências; o projeto já está pronto para ser votado na
Câmara. Isso tudo, Senador Demóstenes, é um retrocesso, um profundo retrocesso. É lamentável, porque
a Presidente Dilma tem procurado, nesses primeiros
dias, acertar; não sei se vai continuar, se essa prática
vai ser permanente, duradoura. Mas são notícias que
inquietam: o comportamento do Ministro Mantega com
relação à Vale do Rio Doce e essa notícia, que tem de
ser desmentida pelo Líder do Governo ou por quem
quer que seja, de que o Governo quer, mais uma vez,
interferir na vida das agências reguladoras que, em
boa hora, foram criadas. Muito obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a intervenção oportuna de V. Exª.
Concedo o aparte ao Senador Wellington Dias;
em seguida, ao Senador Aécio Neves.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Demóstenes, permita-me só dizer que compreendo
como algo importante, como membro da oposição,
V. Exª tratar sobre um tema colocado pela imprensa.
Alerto apenas para os fatos. O Ministro da Fazenda recebe, no Ministério da Fazenda – não foi em nenhum
lugar secreto do Ministério da Fazenda –, o presidente,
a direção do Bradesco, de um banco, uma área que
seguramente tem relações naturais com o Ministro da
Fazenda. Em nenhum momento, o Ministro da Fazenda declarou para quem quer que seja que tratou da
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direção da Vale do Rio Doce. Em nenhum momento,
o Ministro da Fazenda... Ele apenas colocou que não
lhe caberia, como Ministro da Fazenda, revelar à imprensa temas que são tratados em suas agendas –
nesse caso específico, nessa agenda com a direção
do Bradesco. Então, estou colocando assim: estamos
aqui ouvindo várias opiniões sobre uma especulação.
É um direito da imprensa fazer especulação: “Não, esteve lá tratando de tal tema”, “Esteve lá tratando sobre
tal tema”. Agora, acho que precisamos apenas ter o
cuidado para não transformar em fato concreto uma
situação como essa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Mas V. Exª...
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Esse é
apenas o argumento que uso. Ainda ontem estive, para
que se saiba, com o Ministro da Fazenda, em uma reunião com parlamentares, e em nenhum momento se
tratou sobre esse tema relacionado à Vale do Rio Doce.
Basicamente, para esclarecer. Considero importante...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Mas V. Exª, como Senador da situação, certamente, se isso tivesse acontecido, repudiaria essa
atitude, não é verdade? V. Exª não concordaria em que
o Governo tentasse uma intervenção na Vale, porque
ela, embora dando lucro, sendo exitosa, sendo uma
das maiores empresas do mundo, de certa forma,
descontenta o Governo por não atuar em determinada área. V. Exª reprovaria qualquer intervenção nesse
sentido, creio eu.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Só vou
colocar minha posição, aqui, como Senador, como
brasileiro. A Vale do Rio Doce é uma empresa privada
– e a privatização não aconteceu no nosso Governo,
nem no Governo anterior –, que tem um capital com
participação do Poder Público.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Perfeito.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – É para
lembrar. Quero lembrar...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Isso.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ...que
há um interesse público em jogo. Há dinheiro público
em jogo. A participação do BNDES, só para dar um
exemplo...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Perfeito.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ...é dinheiro público. É uma participação pública. Então, que
alguém da área pública queira tratar sobre temas ligados à Vale do Rio Doce, repito, inclusive os relaciona-
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dos à sua direção, é perfeitamente normal. Qualquer
Governo desejaria tratar.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sim, mas em uma assembléia de acionistas,
não é verdade?
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Agora, o
que se está dizendo, o que se está colocando é como
se o Ministro estivesse impondo, fazendo, nomeando,
enfim, e não é isso. É uma assembléia de acionistas
que trata desse tema. Além do BNDES, há outros
acionistas. Aliás, o Governo Federal é apenas um dos
milhares de acionistas nacionais e internacionais que
tem a Vale do Rio Doce.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – V. Exª, então, admite que o Governo gostaria
de ver trocada a direção da Vale?
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Não.
Veja só, para também não se botar na minha boca
qualquer coisa que eu não disse, coloquei a minha
opinião pessoal. É daí que nascem as especulações.
Estão querendo colocar na boca do Ministro uma coisa
que ele não disse. Estão querendo colocar na minha
boca uma coisa que eu não disse. O que quero reafirmar é que é legítimo...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Mais uma vez, a culpa é da imprensa e da
oposição.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Não, ainda bem que o povo brasileiro está acompanhando este
debate. O fato concreto que estou dizendo aqui, primeiro,
é que não há nenhuma declaração do Ministro de que
ele tratou da forma como a imprensa está colocando. Segundo ponto, a minha posição pessoal – é uma posição
pessoal minha, não é do Ministro – é apenas essa que
estou dizendo aqui. Não é do Governo. Não sou membro
da equipe do Governo, sou da base do Governo aqui. Mas
a minha opinião é a de que, em temas relacionados à
Vale do Rio Doce, há interesse público em jogo, porque
há dinheiro público em jogo. E quem representa neste
instante o povo brasileiro é quem está no Governo. Portanto, não haveria nada de anormal se o Governo tratasse
de temas e interesses da Vale do Rio Doce.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Concordo perfeitamente, desde que feito às
claras.
Concedo um aparte ao Senador Aécio Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Meu
ilustre Líder e colega Demóstenes, V. Exª traz à tribuna,
com a clareza e a competência que fazem com que V.
Exª seja uma das poucas unanimidades desta Casa, um
assunto da maior relevância, um assunto que ultrapassa
muito a fronteira das nossas circunstanciais posições de
sermos apoiadores de governo ou de estarmos na oposi-
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ção. V. Exª alude à composição acionária da companhia
Vale do Rio Doce e ao absolutamente legítimo direito dos
acionistas de conduzirem, da forma que acharem mais
adequada, a companhia. Quero reiterar aqui, também,
a minha absoluta concordância com o legítimo direito
desses acionistas de prorrogarem a condução do atual
presidente, de alterarem a direção da empresa. Mas isso
deve ser feito, como ocorre em qualquer outra empresa
privada, à luz do dia, na discussão do Conselho de Administração, em que as razões para essas substituições
sejam discutidas, até para que outros acionistas que
tenham opiniões divergentes possam manifestar sua
posição. Eu acompanhei, muito de perto, o processo de
privatização da empresa. Acho que, não obstante – e
disse isso aqui, mais cedo – discussões que temos tido
com a Vale do Rio Doce, no que diz respeito, sobretudo,
à distribuição de royalties do setor mineral para Estados
e Municípios, a empresa avançou. A empresa atua hoje
em mais de 35 países. Se nós apenas consolidássemos
a balança comercial de exportações da Vale, verificaríamos que ela é maior do que a balança comercial do Brasil
como um todo. Os empregos mais que se multiplicaram
por três desde a sua privatização, e o recolhimento de
tributos da Vale ultrapassaram mais de R$1 bilhão neste último exercício. Digo isso, Sr. Presidente, com certa
esperança: pelo que ouvi do ilustre Senador Wellington
Dias, que foi meu colega como Governador do Estado
do Piauí, se não tivemos até agora a oportunidade de
ter a confirmação do Ministro da Fazenda em relação
àquilo que a imprensa especula, não tivemos também,
ao mesmo tempo, a negativa. Tenho certeza de que, portanto, estaremos dando, com o apoio, espero, do Senador
Wellington Dias, da bancada do PT, a oportunidade para
que o Ministro da Fazenda, na Comissão de Assuntos
Econômicos, discuta, com mais clareza, as razões que
levam a tantas especulações e a tantas discordâncias
do Governo com relação à condução da Companhia
Vale do Rio Doce. Será uma discussão extremamente
importante, de resultados extremamente positivos para
o País. O que não queremos, ilustre Senador Wellington
Dias, é que a Companhia Vale do Rio Doce seja – não
digo reestatizada, o que obviamente não defendemos –
partidarizada, como vem ocorrendo com outras empresas públicas. Portanto, é esse o alerta que fazemos em
benefício dos interesses dos milhares de acionistas e,
sobretudo, dos funcionários dessa empresa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a valiosa intervenção do Senador Aécio
Neves e concedo, por último, um aparte ao Senador
Dornelles. Em seguida, encerro, Sr. Presidente.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Senador Demóstenes Torres, eu queria aqui reiterar
o meu maior respeito e admiração pelo Ministro Guido
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Mantega, que está fazendo um trabalho da maior importância no comando da economia do País. Por isso,
estou surpreso com notícias divulgadas pela imprensa
de que o Ministro da Fazenda está interferindo em problemas de uma empresa privada da dimensão da Vale,
que tem ações no Brasil e no exterior e que não pode
ficar sujeita a interesses específicos do Governo do
País. Eu gostaria que o Ministro Mantega, em público,
afirmasse que o Governo vai respeitar uma empresa
privada e que não vai utilizar os mecanismos que tem
para intervir no seu processo decisório...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –...
e na formação de sua diretoria. Muito obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V. Exª.
Para encerrar, digo apenas o seguinte: veja só a
situação extremamente complicada em que se encontra hoje a Vale. Se a Vale, por vontade própria, resolver
trocar o presidente, vai parecer que foi uma imposição
do Governo. É normal trocar o presidente, mas isso vai
dar um sinal ao mercado, à comunidade internacional
de que o Brasil, na realidade, não tem aquela independência de mercado que tanto preconizamos. Se a
Vale resolve manter o Sr. Roger Agnelli, vai parecer
que está cometendo uma afronta ao Governo e que o
Governo não tem a energia necessária para fazer valer
as suas tentativas, que é um Governo fraco.
Que prevaleça a solução de mercado!
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Que prevaleça a independência das instituições! Que a iniciativa privada seja respeitada! É isso
que queremos.
Um Governo democrático, eleito com um discurso,
que chega ao poder e a primeira tentativa importante
que faz na economia é reestatizar de forma branca a
Vale do Rio Doce é algo frustrante para todos os brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Demóstenes
Torres, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Expediente.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 69/2011-GLPSDB
Brasília, 22 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores
Aloysio Nunes, Paulo Bauer e Flexa Ribeiro para ocuparem, respectivamente, os cargos de 1º, 2º e 3º ViceLíderes do Partido da Social Democracia BrasileiraPSDB.
Atenciosamente – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco
PMDB – PB) – O ofício lido vai à publicação.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco
PMDB – PB) – Um minuto, Senador.
Expediente.
A Presidência designa, nos termos do Ofício nº
38/2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo, os Senadores José Pimentel e Antonio Carlos Valadares como membros da Comissão Temporária
da Reforma do Regimento Interno.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 38/2011 – GLDBAG
Brasília, 23 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 356/2011 – SF e nos
termos regimentais, indico os senadores José Pimentel
e Antonio Carlos Valadares como representantes do
Bloco de Apoio ao Governo na Comissão Temporária
destinada à reforma do Regimento Interno do Senado
Federal. – Senador Humberto Costa, Líder do PT e
do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco
PMDB – PB) – O expediente anterior vai à publicação.
V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador Romero Jucá. (Pausa.)
V. Exª, Senador Jayme Campos, tem a palavra
pela ordem.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, antes de mais nada, quero registrar aqui a
presença de dois Vereadores do meu Estado do Mato
Grosso, particularmente da cidade de Puanã, o Vereador Tadeu e o Vereador Baiano.
Sejam bem-vindos!
Registro a presença de V. Exªs no plenário desta Casa.
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Sr. Presidente, chega à apreciação do Senado
da República uma das mais importantes iniciativas no
sentido do aperfeiçoamento e da universalização da
seguridade social em nosso País.
Refiro-me ao Projeto de Lei da Câmara nº 189, de
2010, que tem por objetivo modernizar e instrumentalizar a Política de Assistência Social no Brasil, organizando a gestão de suas ações, de modo descentralizado
e participativo, por meio de um sistema único.
Tal proposição, que tramita desde 2008, foi amplamente discutida na Câmara dos Deputados e é
também conhecida como “PL do Sistema Único de
Assistência Social”.
Ao garantir a participação dos usuários no controle
democrático do Estado, bem como definir, de forma clara, as responsabilidades dos três entes federativos na
execução das políticas públicas voltadas para o setor,
o projeto recebeu total apoio do Conselho Federal do
Serviço Social e de muitas outras instâncias representativas, diretamente afetas à matéria. Sua versão, tal
como chega a esta Casa, representa o pleno consenso
alcançado como resultado de exaustivos debates nos
mais diversos fóruns de discussão.
Por isso, esperamos que o PLC 189, de 2010,
possa receber nossa atenção prioritária, para que venha a ser apreciado e aprovado tão logo quanto possível, para que a sociedade brasileira, assim como as
administrações estaduais e municipais possam rapidamente sentir os seus efeitos e toda a extensão de
seus benefício, sobretudo no que concerne à melhoria
dos mecanismos de proteção e acesso aos direitos
socioassistenciais; à facilitação e celeridade dos processos; ao fortalecimento das entidades executoras e
dos movimentos sociais, dentre outros.
Os Centros de Referência, o Serviço de Proteção
e Atendimento Integral à Família, juntamente com o de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, assim como o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil, constituem bons exemplos para ilustrar o alcance das mudanças e a dimensão do avanço
proporcionado pelas inovações propostas.
A propósito das políticas sociais, Sr. Presidente,
gostaria de ressaltar a importância dos Requerimentos
hoje aprovados pela CAS, para que sejam ouvidos, em
audiências públicas naquele colegiado, os Ministros
Garibaldi Alves, da Previdência Social, e Alexandre
Padilha, da Saúde, em data próxima.
Ainda no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, ressalto a aprovação em turno suplementar,
também na manhã de hoje, do substitutivo ao PLS
385, de 2008, que estabelece novo prazo para a compensação financeira entre a Previdência Social e os
regimes previdenciários dos servidores públicos fede-
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rais, estaduais e municipais. A matéria se reveste de
significativa relevância social, na medida em que se
aplica aos casos de contagem recíproca de tempo de
contribuição para fins de aposentadoria e pensão. Já
aprovado em primeiro turno na semana passada, o
projeto vai agora à Câmara dos Deputados.
Desejo igualmente assinalar a instalação da Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência, cujos trabalhos desta legislatura deverão ter início amanhã, com a eleição do seu
Presidente e Vice-Presidente, consoante proposta do
dirigente Senador Lindbergh Farias.
Finalmente, gostaria de anunciar que já foram
indicados os membros que comporão a subcomissão
temporária que, no prazo de 90 dias, vai analisar as
políticas sociais destinadas a dependentes químicos
de álcool e drogas e as formas de enfrentamento ao
consumo de crack. Saliento que este grupo de trabalho decorre da aprovação de Requerimento subscrito
pela Senadora Ana Amelia e pelo Senador Wellington
Dias, aos quais renovo minhas congratulações pela
oportuna iniciativa.
Diante, portanto, de tão relevantes ações e proposições, estou certo de que a Comissão de Assuntos
Sociais do Senado Federal, a qual tenho a honra de
presidir, estará sempre pronta a somar esforços em
prol de garantir o avanço e o aprimoramento das conquistas alcançadas por nossa cidadania.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Só para justificar o meu voto na votação anterior, que
seria “sim”. Eu estava numa outra Comissão.
Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – V. Exª, Senador Paulo Paim, já está justificado,
o seu voto constará em ata.
Com a palavra a líder do PSOL, Senadora Marinor Brito. V. Exª pediu a palavra pela ordem.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pedi pela ordem para
me inscrever pela liderança do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – V. Exª será inscrita pela liderança do PSOL.
Com a palavra o líder do Governo, Senador Romero Jucá.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Gostaria de me inscrever pela liderança do
PTB.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – V. Exª já está inscrito pela liderança do PTB,
Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, pela liderança do Governo, quero
fazer três registros rápidos. Serei breve. O primeiro
deles é que o Governo anunciou hoje, por intermédio
do Ministro da Educação, Fernando Haddad, que enviará projeto ao Congresso Nacional, nos próximos
dias, criando o Programa Nacional de Acesso à Escola
Técnica, PRONATEC, e, dentro do Pronatec, o Fundo
de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, o
FIES, financiará também a formação técnica e a qualificação profissional.
Portanto, um assunto extremamente importante,
que complementa uma lacuna fundamental na formação do Ensino Técnico brasileiro.
Inicialmente, o Pronatec deverá oferecer curso
de qualificação profissional a alunos do Ensino Médio,
mas o projeto deverá incluir também capacitação para
trabalhadores que já estão no mercado e expansão
das escolas técnicas federais.
Segundo o Ministro, os empresários que tiverem interesse em oferecer capacitação aos seus funcionários também poderão contratar o Fies, que tem
uma taxa de juros mais baixa. Portanto, é um anúncio
extremamente auspicioso. Quero registrar que essa
medida virá ao Congresso por projeto de lei e não por
medida provisória. Provavelmente, solicitaremos que
seja em regime de urgência constitucional, para que
seja votada rapidamente.
O segundo registro que queria fazer é em relação à competente reunião realizada pela Comissão de
Assuntos Econômicos, quando o Presidente do Banco
Central, Dr. Alexandre Tombini, teve a condição de registrar as providências que estão sendo tomadas, de
política monetária, de seriedade no combate à inflação e de ação forte do Governo, para que a inflação
seja mantida sob controle. O Dr. Tombini esteve na
Comissão de Assuntos Econômicos, fez uma explanação, respondeu às perguntas e, com competência,
tranquilizou o mercado e demonstrou à Casa que o
Banco Central está agindo na direção correta. Portanto, gostaria de pedir a transcrição da fala, do discurso
do Presidente do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômicos.
Por fim, registro que ontem a Executiva Nacional do PMDB fez uma reunião para comemorar os 45
anos do Partido. No próximo dia 31 deste mês, teremos
aqui uma sessão especial para homenagear o PMDB,
mas, sem dúvida nenhuma, pela Liderança do Gover-
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no, quero registrar a importância desses 45 anos do
PMDB na história brasileira.
É fundamental que esse trabalho, que essa ação,
que essa contribuição ao País seja reconhecida e que
o PMDB possa cada vez mais se fortalecer e atuar em
defesa da democracia e do povo brasileiro.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – V. Exª permite?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Concedo um aparte ao Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Quero só,
com o devido respeito, lembrar a V. Exª que o PMDB
foi fundado em janeiro de 1980. Eu tive a honra de ser
o nono a assinar a ficha de inscrição do PMDB, como
tinha sido fundador do MDB também; e fiz parte da
primeira comissão provisória do PMDB. O que queria
questionar, sempre com muito respeito, sinceramente,
meu prezado Líder, é que o PMDB que nós fundamos
em 1980, o PMDB que nós criamos não é o PMDB de
hoje, que é totalmente diferente. Posso dizer isso porque fiquei 25 anos no MDB e no PMDB e, como disse,
fui um dos primeiros a assinar a criação do Partido. Ao
longo da minha vida, tive muito respeito pelo PMDB.
As vezes em que tive de sair foi exatamente por causa da ditadura partidária no meu Estado. Concordo
em que se deve lembrar a história do PMDB. Mas eu
gostaria que, na lembrança dessa história, voltássemos um pouco ao passado, recordássemos o que foi
a luta. Eu digo a V. Exª – desculpe-me, já vou terminar
o aparte – que, no meu Estado, quando nós criamos
o PMDB – e fui o primeiro Presidente do PMDB mineiro –, éramos pouco mais de 12 pessoas, porque,
naquela época, tinha surgido o Partido Popular, liderado pelo Presidente Tancredo Neves, e tinha o Partido
do Governo, representado pelo nosso saudoso Eliseu
Resende. Nós criamos o PMDB...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Já vou terminar, Sr. Presidente. Desculpe-me. Como tocou a
campainha, vou encerrar, então.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Senador Itamar Franco, quero dizer a V. Exª que a história do MDB, essa história combativa, essa história de
luta, está na história do nosso País, está no coração
de todos os brasileiros e tem o reconhecimento de todos os brasileiros.
O PMDB hoje é outro partido. V. Exª tem razão.
É um partido que evoluiu, que mudou de bandeiras,
que construiu outros caminhos, mas, sem dúvida nenhuma, levando em conta sempre, com muito orgulho,
com muita honra, essa história que V. Exª e outros fundadores do PMDB iniciaram.
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Portanto, teremos aqui, no dia 31, uma sessão de
homenagem ao MDB e ao PMDB, quando se poderá
debater toda essa questão. Mas, sem dúvida nenhuma,
é muito importante para a democracia, para a história
do nosso País, para a luta democrática, o que o MDB
fez. Essa herança, essa história do MDB veio para o
PMDB, e nós vamos continuar procurando honrá-la.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
DISCURSO DO PRESIDENTE DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL, SR. ALEXANDRE
ANTONIO TOMBINI NA COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS DO SENADO FEDERAL
Brasília, 22 de março de 2011.
....................................................................................
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, Senador Delcídio do Amaral
Gomez.
Excelentíssimas Senadoras e Excelentíssimos
Senadores aqui presentes.
....................................................................................
É com enorme satisfação que compareço novamente a essa digníssima Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal. Agora na condição
de Presidente do Banco Central do Brasil, para prestar esclarecimentos aos excelentíssimos Senadoras
e Senadores, e à sociedade brasileira, sobre os fundamentos e a forma de execução da política monetária, em atendimento à Resolução nº 32, de 2007, do
Senado Federal.
Aproveito a oportunidade também para respeitosamente atender ao requerimento nº 4, de 2011, desta
digníssima Comissão, de iniciativa do Excelentíssimo
Senador Francisco Dornelles, para prestar informações
acerca das políticas monetária, creditícia e cambial, e
da economia brasileira em 2011.
....................................................................................
O Brasil apresenta ótimas perspectivas de crescimento econômico no horizonte de médio e longo
prazos. Esse cenário que observamos hoje é fruto do
esforço que o conjunto da nossa sociedade empenhou
nos últimos anos: adotamos políticas públicas de cunho
econômico e social que permitiram que o nosso País
retomasse uma rota de crescimento sustentável.
Destaco, em especial, a política macroeconômica em vigor no Brasil, baseada no tripé metas para a
inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal.
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Essa política tem se mostrado consistente ao longo do
tempo. Mais do que isso, foi capaz de enfrentar com
sucesso crises e gerenciar com prudência os períodos
de bonança. Essa política tem produzido resultados extremamente positivos, contribuindo de forma decisiva,
não só para o crescimento econômico e o desenvolvimento social que observamos nos últimos anos. Mas
também, para consolidar esse cenário promissor que
observamos hoje para o Brasil.
Contudo, para que esse cenário se concretize,
precisamos continuar aperfeiçoando nossas políticas,
adaptando-as, quando necessário, aos desafios que
nos são impostos a cada dia. E adotar ações, de forma tempestiva, para que a nossa economia continue
crescendo de forma equilibrada e sustentável.
....................................................................................
Nesse contexto é que se insere a missão institucional do Banco Central do Brasil de assegurar o poder
de compra da nossa moeda — o Real. Dito de outra
forma, de manter a inflação sob controle.
....................................................................................
O regime de metas para a inflação é o desenho
de política escolhido para o cumprimento dessa missão. E tem se mostrado um instrumento adequado para
absorver choques econômicos adversos e manter a
inflação sob controle, ao menor custo para a sociedade. O sucesso do regime se deve à sua simplicidade,
à sua clareza na definição e aferição do seu objetivo,
e ao fácil entendimento pela sociedade acerca do seu
funcionamento.
O processo de amadurecimento do regime de metas para a inflação já se encontra em estágio avançado,
o que vem se refletindo numa maior potência dos instrumentos de política monetária. Uma das evidências a
esse respeito é exatamente a trajetória consistente de
redução da taxa real de juros da economia nos últimos
anos. Outro aspecto relevante reside na expansão e
aprofundamento do mercado de crédito.
Pesquisas apontam que empresários estão bastante confiantes em relação ao cenário prospectivo,
planejando e realizando investimentos. E o resultado
disso é o aumento da capacidade de produção da
nossa economia, o que implicará em mais emprego
e renda.
A política monetária contribui para a consolidação de um ambiente macroeconômico favorável em
prazos mais longos, propiciando maior previsibilidade
do cenário econômico e, consequentemente, ampliação do horizonte de planejamento das empresas, das
famílias e do próprio Estado.
Mais do que isso, o resultado da política monetária contribui de forma decisiva para a melhoria das
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condições sociais, reduzindo a desigualdade na distribuição de renda e o desequilíbrio regional.
A política monetária contribui também para a
redução do custo de carregamento da dívida pública,
mediante prêmios de riscos menores e prazos de financiamentos mais alongados. É importante destacar que
esses ganhos são estendidos ao setor privado, viabilizando financeiramente um maior número de projetos
de investimento e o acesso de um maior número de
famílias ao mercado de crédito.
....................................................................................
Em 2008 o Mundo vivenciou uma das mais severas crises econômicas de todos os tempos. No passado recente, o único evento comparável as turbulências
vividas em 2008 foi a Grande Depressão de 1929, que
impôs a sociedade da época um longo período de retração econômica e retrocesso social.
O Brasil foi um dos últimos países a sentirem
os efeitos da crise financeira internacional de 2008. E
um dos primeiros a retomar uma rota de crescimento,
contribuindo, inclusive, para a recuperação da economia global.
....................................................................................
No pós-crise financeira internacional de 2008, a
indústria apresentou robusta recuperação, com índices recordes de crescimento em 2010. O patamar de
produção, inclusive, retornou aos níveis observados
no pré-crise.
Atualmente, a utilização da capacidade produtiva
se encontra estável. Porem, está em patamar elevado
e, em alguns setores, esse percentual supera recordes históricos.
Foi muito importante a contribuindo dada a capacidade produtiva pelos investimentos realizados em
2009 e 2010, devidamente impulsionados pelas medidas anti-cíclicas tomadas pelo governo à época.
O investimento na indústria e em outros setores
da economia tem sido bastante forte desde meados
de 2009. A trajetória de crescimento gradual da taxa
de investimento da economia brasileira, interrompida
pela crise, foi retomada com intensidade.
Contudo, mesmos esses investimentos realizados no passado recente, não foram ainda capazes de
equacionar o descompasso entre oferta e demanda
decorrentes do aquecimento da economia em 2010.
O setor de varejo a talvez o que melhor expressa
o atual momento da economia. Nos últimos anos, as
vendas ao varejo vêm apresentando elevadas taxas
de crescimento, que são ainda maiores quando consideramos o varejo ampliado, que inclui as venda de
automóveis e de material de construção.
O desempenho do mercado de trabalho também
é um sinalizador de quão dinâmica esta a economia.
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Os últimos anos tem sido marcados por continuo incremento dos postos de trabalhos e, consequentemente,
redução da taxa de desemprego. Postos de trabalhos
tem sido criados em todos os segmentos econômicos,
com destaque para o setor da construção civil e de serviços. É diferentemente de outros ciclos de crescimento,
observamos agora significativa expansão do emprego
formal, em detrimento da informalidade.
Contudo, há evidências de que alguns segmentos econômicos já enfrentam o desafio de encontrar
profissionais, principalmente aqueles que demandam
mão de obra mais qualificada. Mas esse fenômeno é
observado também em segmentos como a construção
civil, que tradicionalmente demandam mão de obra de
menor qualificação.
O bom desempenho do mercado de trabalho tem
se refletido também no aumento do rendimento médio
real do trabalhador. A maioria das categorias profissionais tem conseguido reposição salarial acima da
inflação, acompanhando os ganhos de produtividade
auferidos pelos respectivos segmentos, o que é um
fato positivo. Contudo, em alguns casos, principalmente
onde a demanda por mão de obra está mais intensa,
essa reposição tem sido bem acima da inflação. Superior, inclusive, aos ganhos de produtividades auferidos
pelo segmento, o que requer atenção, pois adiciona
pressão na dinâmica dos preços.
Esse cenário de crescimento tem contribuído
para a melhoria dos indicadores sociais e do padrão
de vida das famílias, notadamente das mais pobres.
Isto permitiu, inclusive, a ampliação e a consolidação
do mercado de consumo doméstico.
A propósito, o próprio crescimento do setor de
varejo que mencionei há pouco é explicado, em grande
parte, pela expansão da massa salarial, fruto da combinação do incremento do rendimento médio real e do
aumento do número de postos de trabalhos.
....................................................................................
O resultado do Produto Interno Bruto divulgado
há poucas semanas resume todo esse cenário que
acabei de descrever. A economia brasileira em 2010
cresceu 7,5 por cento, a maior taxa de crescimento
desde 1986.
Mas é preciso estar atento: a atividade econômica se manteve aquecida durante todo o ano passado.
Isto gerou desequilíbrios, com a produção doméstica
não sendo capaz de se expandir no mesmo ritmo que
a demanda interna.
Felizmente, a solidez da nossa economia permitiu que esse descompasso, mais acentuado em alguns
setores, fosse reduzido por meio da oferta externa, sem
que observássemos vulnerabilidades relacionadas a
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balanço de pagamentos que, em décadas passadas,
assolaram nossa economia.
....................................................................................
Contudo, o mundo não cresce no mesmo ritmo
da economia brasileira. Precisamos analisar o que
esse quadro mais complexo que o usual implica para
a nossa política econômica.
....................................................................................
Sabemos que há uma fragilidade da recuperação
global e uma assimetria de crescimento entre países
avançados e emergentes.
O mundo hoje cresce em três velocidades.
A Europa ainda não conseguiu retomar uma rota
de crescimento sustentável e uniforme entre países
com maior produtividade e os outros. O Reino Unido
enfrenta um cenário adverso, com baixo crescimento
e inflação em alta, acima dos padrões usuais no seu
regime de meta para a inflação. Algumas economias
periféricas da zona do euro ainda não conseguiram
sequer solucionar as causas da crise financeira de
2008, enfrentando ainda fragilidades nos seus sistemas financeiros. Essas e outras economias convivem
agora também com incerteza quanto à sustentabilidade
de suas dívidas soberana e privada.
A economia norte-americana, que representa
parcela expressiva da demanda e da riqueza global,
apresenta agora sinais mais claros de recuperação.
Mas essa recuperação exigiu a adoção de medidas
não convencionais no âmbito da política monetária,
ampliando, de forma significativa, a liquidez no mercado
internacional. E mais do que isso, o crescimento ainda
não esta se refletindo no seu mercado de trabalho, que
continua com um nível de desemprego elevado.
As economias emergentes, por sua vez, rapidamente saíram da crise e, de forma geral, apresentaram
bom desempenho em 2010. Contudo, agora enfrentam o desafio de moderar o ritmo do seu crescimento, principalmente, diante da escalada dos pregos de
commodities e da inflação.
....................................................................................
Apesar da recuperação ser desigual, o tema da
inflação voltou a ser uma preocupação global. Esse
comportamento tem sido motivo de amplo debate nos
fóruns internacionais de bancos centrais.
Parte da escalada da inflação a consequência da
trajetória ascendente dos pregos internacionais das
commodities agrícolas.
Há vários fatores que podem estar influenciando
o comportamento dos pregos nas commodities agrícolas, dentre eles:
a) aumento da demanda de médio-longo
prazo nas economias emergentes de maior
população, fruto de mudanças estruturais, em
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especial, incremento da renda e ascensão de
classes sociais;
b) secas e enchentes em importantes
produtores e exportadores mundiais de commodities;
c) ampliação da liquidez financeira internacional, em parte decorrente de políticas
monetárias não-convencionais em algumas
economias avençadas;
d) eventual pressão financeira, baseada
na expectativa da evolução da oferta e demanda dessas commodities nos próximos anos.
Nenhum desses possíveis motivos atua isoladamente, mas em conjunto podem ajudar a explicar
o comportamento recente dos pregos dessas commodities.
Por ora, as economias emergentes, notadamente,
são as mais afetadas, uma vez que os alimentos tem
peso mais elevado nas suas cestas de consumo e se
encontram em posição expansão no ciclo econômico. Contudo, a preocupação com a inflação já atinge
também economias maduras, não só no componente
alimentação mas, sobretudo, mais recentemente, pela
pressão dos custos de energia.
....................................................................................
A crise nos países do Norte da África e do Oriente Médio a outro fator que alimenta as incertezas para
a economia global.
Um cenário de redução drástica na produção de
petróleo seguido de forte aumento do preço do produto
parece pouco provável, embora a recente decisão do
Conselho de Segurança da ONU possa trazer consequências sobre outros países da região.
O fato é que o preço internacional do petróleo subiu consideravelmente desde as primeiros movimentos
sociais e políticos nessas regiões. E o atual impacto
desses movimentos pode ainda estar sujeito a mais
surpresas caso grandes produtores não consigam nivelar a oferta global, dada as consequências que isto
poderia ter sobre os níveis de inflação e o crescimento
econômico mundial.
Esta é uma preocupação cada vez mais presente
nas economias maduras pode atrasar o processo de
recuperação econômica no pós-crise.
....................................................................................
Some-se a isso o trágico terremoto, seguido de
tsunami, ocorridos no Japão e ainda os riscos de
desdobramentos ainda desconhecidos na oferta de
energia nuclear.
Os efeitos desses trágicos eventos ainda são
incertos, tanto em relação ao impacto na economia
japonesa, quanto para as economias do sudeste asiático e para a própria economia mundial.
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No curto prazo e do lado real, é possível que haja
uma interrupção momentânea de importantes cadeias
de produção, podendo impactar a economia de vários
países, em especial, do sudeste asiático. Há ainda, do
lado financeiro, a possibilidade de repatriação de ativos
japoneses para ajudar o financiamento da recuperação, com impactos, nesse caso, sobre a evolução das
taxas de câmbio.
No médio e longo prazos haverá, certamente,
um esforço de reconstrução e, talvez, mudança da
matriz energética local e global. E isso, provavelmente, resultará em novos impactos sobre os preços das
commodities, principalmente as commodities minerais e o petróleo.
A catástrofe no Japão com seus desdobramentos
de curto, médio e longo prazos, amplia as incertezas
sobre a recuperação da economia global e a evolução
dos preços de importantes ativos, sejam eles commodities ou mesmo taxas de câmbio.
....................................................................................
Em resumo, sabemos que vivemos em uma economia globalizada do ponto do vista real e financeiro. A
sua frágil recuperação foi atingida por fortes choques. É
preciso integrar essa complexidade maior que no passado para analisar como esses cenários domésticos.
É esse um desafio adicional que nos é colocado.
....................................................................................
O Banco Central do Brasil conduz a política monetária com foco na sua meta, em um cenário atual
de extrema complexidade, tanto no contexto doméstico quanto internacional. E isso tem demandado um
esforço analítico redobrado, que leve em consideração
um espectro mais amplo de variáveis, mais sofisticado
do que o usual, integrando a dimensão doméstica e
global nos seus aspectos reais e financeiros, presentes e futuros.
No contexto interno, a resposta adequada ao momento atual requer moderação da atividade, a fim de
que a trajetória de crescimento sustentável da nossa
economia seja mantida e os ganhos da estabilidade
econômica não sejam desperdiçados.
Existem elementos subjacentes que apontam
para um descompasso entre as taxas de crescimento da oferta e da demanda. Nesse sentido, é importante suavizar o ritmo de crescimento da demanda,
para que sejam contidas pressões sobre os preços.
Há evidências de que esse processo se encontra em
andamento, fruto do conjunto de medidas já tomadas
em 2010 e 2011, no âmbito do Banco Central e do
Governo Federal.
No contexto externo, a economia global navega
em um ambiente de reconhecida complexidade.
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O Banco Central mantém um monitoramento
analítico permanente do quadro externo, incorporando em suas análises o comportamento de importantes
variáveis como, por exemplo, os preços do petróleo e
das commodities em geral, e a própria dinâmica da
economia mundial.
....................................................................................
Naturalmente, sabemos que no passado recente
a dinâmica inflacionária brasileira tem sido impactada
pelo comportamento dos preços internacionais das
commodities. Porém, esse não é o único fator que
explica a inflação corrente. Sem pretender ser exaustivo, há outros fatores que merecem ser destacados.
Vou referir-me a dois.
Primeiro, uma concentração atípica de choques
de preços no início de 2011. Por um lado, em preços
administrados, como as tarifas de transportes públicos.
Por outro, em preços de alimentos in-natura, decorrentes principalmente de efeitos climáticos adversos,
como as chuvas excessivas que atingiram diversas
regiões do País.
Segundo, uma pressão de pregos no setor serviços. Trata-se de um efeito que não é exclusivo do
momento atual, mas que vem persistindo já ha algum
tempo. É consequência, em parte, de uma mudança
estrutural da nossa economia. Fruto inclusive do aumento da renda média do trabalhador e da ascensão
de classes sociais, que passaram a consumir serviços
antes inacessíveis.
A propósito, a literatura e a experiência internacional indicam que, em economias com elevadas taxas
de crescimento, a produtividade no setor de serviços
tende a crescer mais lentamente do que em setores
sujeitos a discipline imposta pela concorrência internacional. Por conseguinte, a inflação de serviços tende a
ser maior do que a média da inflação na economia.
No Brasil, entretanto, os desvios da inflação de
serviços em relação a média, além de significativos,
tem se alargado, o que constitui fonte de preocupação
em relação a dinâmica da inflação. Nesse contexto, temos que refletir sobre a nossa agenda de ganhos de
produtividade, focando também no setor de serviços,
para diminuir custos, reduzir a inflação e aumentar a
nossa competitividade. Os programas do Governo em
matéria de investimentos em capital físico e humano
vão nesse sentido.
....................................................................................
Assim como pensamos no longo prazo e na influencia da economia global, temos nossa responsabilidade com o curto prazo e nossa economia. Aqui,
cabe as ações convencionais de política monetária
garantir que pressões inflacionárias de curto prazo não
se propaguem para horizontes de mais longo prazo. E
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principalmente, que pressões pontuais não contaminem o conjunto de pregos da economia.
Foi com esse entendimento que o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil aumentou
a taxa básica de juros da economia em um ponto percentual nas suas duas últimas reuniões, dando sequência ao processo de ajuste monetário com objetivo
de convergência da inflação para o centro da meta,
qual seja, 4,5% ao ano.
....................................................................................
Nos próximos meses, afora a ocorrência de choques, que por natureza são imprevisíveis, o cenário
central com o qual trabalhamos no Banco Central
aponta que, a partir do segundo trimestre, a inflação
mensal tende a se deslocar para níveis compatíveis
com o centro da meta para a inflação.
No entanto, a inflação acumulada em 12 meses
tendem a permanecer em patamares mais elevados
até o terceiro trimestre deste ano, por dois motivos:
Primeiro, em decorrência de um efeito estatístico (efeito-base) em 2010. A inflação observada entre
junho e agosto de 2010 foi atipicamente baixa, ao redor de zero. Nesse sentido, mesmo que os índices de
junho a agosto de 2011 se posicionem em patamares
compatíveis com uma inflação anual de 4,5% ao ano,
como estarão substituindo percentuais atipicamente
baixos observados no ano passado, elevarão a inflação acumulada em 12 meses. Trata-se, portanto, de
um efeito estatístico.
Segundo, a inflação neste e nos próximos meses
ainda estará sendo negativamente impactada pela inércia decorrente da elevada inflação observada em 2010,
que foi 5,91 por cento, em particular, no último trimestre,
que foi de 2,23 por cento. A propósito, desde agosto
de 2010, os pregos internacionais das commodities
começaram a subir fortemente. Nos ótimos 9 meses,
por exemplo, o índice de commodities agrícolas variou mais de 70 por cento. Trata-se, portanto, da inércia
trazida do segundo semestre de 2010.
....................................................................................
Como já expressado pelo Banco Central em outras
oportunidades, a partir do último trimestre de 2011, a
inflação acumulada em 12 meses tende a deslocar-se
na direção da trajetória de metas.
....................................................................................
As medidas adotadas pelo Banco Central do
Brasil e pelo Governo Federal nos últimos meses para
combater a inflação não encontram paralelo em outras economias, sejam elas economias emergentes
ou avançadas.
....................................................................................
O contexto global traz outro desafio conhecido.
O Brasil, como outras economias emergentes, vem
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observando, ao longo dos últimos anos, um influxo
contínuo de capitais estrangeiros.
Esses recursos têm um componente estrutural:
são fruto da melhoria de nossos fundamentos e contribuem para aumentar nossos investimentos e nossa
produtividade.
Esses fluxos têm também um componente conjuntural: o Brasil tem uma perspectiva de crescimento
para os próximos anos extremamente positiva.
Porém, mais recentemente, em um contexto de elevada liquidez nos mercados internacionais e um cenário
ainda de incertezas nas economias maduras, o componente
conjuntural aumentou de maneira talvez excessiva.
O excesso de entrada de capitais pode contribuir para um crescimento não sustentável do crédito
interno e originar pressões inflacionárias, agravando
o impacto da elevação nos preços das commodities
internacionais.
Parte desse influxo excessivo tem sido absorvido no contexto de uma política de acumulação de
reservas, cujo objetivo é lidar com o excesso, reduzir
a volatilidade excessiva da taxa de câmbio sem, no
entanto, influenciar sua tendência estrutural.
Essa política de acumulação de reservas tem sido
combinada com uma política de esterilização de seus
impactos monetários, o que tem permitido ao Brasil
manter a autonomia da política monetária em relação
ao resto do mundo, graças, sobretudo, à profundidade
do nosso sistema financeiro.
....................................................................................
Neste momento, julgo importante compartilhar
com Vossas Excelências o entendimento que temos
no Banco Central sobre o processo de acumulação e
o nível de reservas internacionais.
Inicialmente, gostaria de lembrar que as reservas
internacionais representaram um importante colchão de
segurança e proteção da economia brasileira no auge da
crise financeira internacional de 2008. Elas não só impediram que as intensas turbulências vivenciadas pelos
sistemas financeiros de importantes economias maduras
afetassem o nosso Sistema Financeiro Nacional, como
contribuíram, de forma pragmática, para restabelecer as
linhas de financiamento do comércio exterior. E isso foi
essencial, não só para evitar a interrupção abrupta da
atividade econômica naquele momento, principalmente no segmento exportador. Mas contribuiu também de
forma decisiva para que o Brasil retomasse rapidamente
a rota de crescimento econômico.
No início da crise financeira internacional de
2008, o Brasil detinha US$205 bilhões. Esse montante à época foi suficiente para evitar o contágio, seja
por causa das características da crise de 2008, seja
pela estrutura e inserção internacional da economia
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brasileira naquele momento. Usamos esses recursos
para suprir os nossos exportadores com a necessária
liquidez que havia sido interrompida brutalmente em
âmbito internacional.
Atualmente possuímos mais de US$310 bilhões.
Contudo, nossa economia hoje é muito mais robusta;
pujante. A inserção internacional da economia brasileira hoje é diferente; é mais profunda em todas suas
dimensões – econômica, financeira e comercial. O fluxo de capitais é mais intenso, em ambas direções. Ao
mesmo tempo em que recebemos maciços investimentos estrangeiros, nossas empresas hoje prospectam e
realizam importantes investimentos em outros países.
E todo esse cenário tende a se intensificar nos próximos anos como consequência das excepcionais perspectivas de crescimento econômico que hoje o Brasil
apresenta e do inevitável interesse e necessidade de
expansão internacional das empresas brasileiras.
Nesse contexto, a perspectiva é de que o volume
de reservas internacionais continue crescendo. Não
só para acompanhar o nosso crescimento econômico
que, por si só, demandaria o incremento das nossas
reservas internacionais em termos absolutos para manter o mesmo nível relativo que hoje possuímos. Mas
principalmente para acompanhar o aprofundamento
da nossa inserção internacional.
Trata-se de uma tendência natural, inevitável e
necessária para dar suporte e sustentabilidade a esse
processo de inserção que almejamos.
Seguindo essa mesma orientação, importantes
economias emergentes mantêm volumes significativos
de reservas internacionais1.
China: 49% do PIB
Coreia do Sul: 32% do PIB
Rússia: 33% do PIB
Índia: 21% do PIB
Hong Kong: 116% do PIB
Cingapura: 105% do PIB
Os nossos mais de US$310 bilhões de reservas
internacionais representam cerca de 15% do PIB, nível
bem inferior ao observado nas principais economias
emergentes.
E o incremento das nossas reservas internacionais desde 2008 tem apenas acompanhado a evolução
do nosso passivo extremo e dos ativos brasileiros no
exterior, mantendo-se praticamente inalteradas em relação ao Produto Interno Bruto da economia brasileira.
1 Essas informações foram extraídas do seguinte documento: CECCHETTI, Stephen. “Alternatives to self-insurance”. Remarks prepared for the Swiss National Bank – International Monetary Fund High
Level Conference on the International Monetary System – Hotel
Baur au Lac, Zurich – 11 May 2010. (http://www.his.org/speeches/
sp100512.pdf)
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Outra lição da crise financeira é que o volume das
reservas deve ser tal que não paire qualquer dúvida
quanto à capacidade da nossa economia de enfrentar
qualquer turbulência. Em momentos de crise, a aversão
ao risco e a fuga para a segurança predominam. As
reservas internacionais funcionam como um seguro.
Há aqui uma sutileza: não existe na literatura e
na experiência internacional, algo como “nível ótimo
de reservas”. Claro, existem muitas comparações importantes: com o nível de importações, com a dívida
bruta, com uma parte desta como a dívida de curto prazo, com o estoque de ativos detido por não residentes,
entre outros. O que observamos é um resultado mais
pragmático: quando o nível de reservas é percebido
como robusto, menor a necessidade de utilizá-las.
Como entramos na crise de 2008 com um volume
considerável de reservas, para aquele contexto econômico, não precisamos utilizar mais do que uma fração
para enfrentar as pressões daquele momento. Se o
montante de reservas fosse um pouco menor, talvez
tivéssemos que ter usado um volume muito maior do
que de fato usamos.
Não podemos esquecer também que reservas
internacionais apresentam inúmeras outras externalidades positivas. Entre elas, o fato de contribuir para
a redução dos prêmios de riscos, tanto do governo,
quanto de todos os agentes e empresas privados.
Estamos falando aqui de uma redução de custos significativos, que afetam toda a sociedade brasileira, e
que raramente são associados as nossas reservas
internacionais.
....................................................................................
Soma-se a esse contexto as perspectivas de ingresso de divisas decorrentes da exploração da camada
do Pré-Sal, o que requer uma abordagem específica,
distinta do processo de absorção de excedentes descritos acima que resultam na acumulação de reservas
internacionais. E o instrumento adequado, nesse caso,
é o Fundo Soberano Brasileiro (FSB) criado e constituído para esta finalidade.
....................................................................................
Feita essa reflexão sobre o processo de acumulação e o nível das reservas internacionais, retorno ao
contexto conjuntural, onde observamos um contínuo e
intenso influxo de capitais estrangeiros.
Por mais que o Banco Central intensifique a esterilização da sua política de acumulação de reservas,
sempre há uma parcela desses recursos que permanece no mercado. E esta parcela vinha ampliando-se
nos últimos meses, alimentando uma expansão preocupante do mercado de crédito (de consumo), correndo o risco de propiciar o surgimento de excessos e
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distorções exageradas nos preços de ativos (inclusive
da taxa de câmbio).
....................................................................................
É nesse contexto que se inserem as medidas
macroprudenciais adotadas pelo Banco Central desde
dezembro de 2010, cujo objetivo é garantir a solvência,
solidez e principalmente a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional a curto, médio e longo prazos.
Não obstante as medidas individualmente já serem conhecidas e adotadas, não só pelo Brasil, mas
por vários banco centrais ao redor do mundo há muito
tempo, foi durante as reflexões sobre as causas da crise de 2008 que esse conjunto de medidas foi cunhado como “medidas macroprudenciais”. As medidas
macroprudenciais visam complementar a regulação
prudencial. Isto porque, a crise de 2008 evidenciou
que a regulação prudencial tinha muitas características essencialmente microeconômicas, focadas na
solvência individual de cada instituição financeira. E
isso não foi suficiente para garantir a estabilidade do
sistema financeiro. Nesse sentido, surgiu o enfoque
complementar à regulação prudencial, denominado
regulação macroprudencial, cujo objetivo é garantir o
equilíbrio geral, a estabilidade do sistema financeiro
como um todo. E não somente adoção de regras de
funcionamento prudente para garantir a solvência de
uma única instituição financeira.
No caso do segmento de crédito, identificamos a
necessidade de mitigar riscos em algumas modalidades de crédito ao consumo, cuja dilatação demasiada
dos prazos implicava aumento excessivo do risco e,
em alguns casos, com estrutura de garantia incompatível. Nesse caso, as medidas macroprudenciais não
atingiram as operações de crédito à pessoa jurídica,
nem tampouco ao investimento produtivo, as quais
vêm crescendo a um ritmo adequado, com estruturas
de garantias compatíveis.
O Banco Central agiu também para corrigir um
desequilíbrio na atuação das instituições financeiras
no mercado de câmbio. Ao longo de 2010, observamos
um forte crescimento na posição vendida de câmbio à
vista agregada das instituições financeiras. Entendemos
que manter posições no mercado futuro de câmbio é
desejável, como forma de proteção das respectivas
carteiras referenciadas em moedas, mitigando assim
potenciais riscos à estabilidade financeira. Contudo,
apesar da posição individual das instituições financeiras
estar adequada, a posição agregada estava superdimensionada em relação ao tamanho do mercado de
câmbio à vista.
Nesse sentido, como medida prudencial, em janeiro deste ano o Banco Central estabeleceu a cobrança
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de um depósito compulsório sobre a posição vendida
de câmbio no mercado à vista.
Os efeitos dessa medida já se fazem presentes.
A posição vendida agregada de câmbio no mercado à
vista como um todo já foi reduzida de US$17 bilhões de
dólares no final de 2010 para menos de US$7 bilhões.
O Banco Central continuará monitorando os impactos das nossas medidas e fará os ajustes que forem
necessários para evitar que se configure uma situação
de desequilíbrio.
....................................................................................
Não obstante ter como objetivo assegurar a estabilidade do sistema financeiro, o Banco Central reconhece que tais medidas macroprudencias afetam também
a demanda agregada, contribuindo, de forma indireta,
com os objetivos da política monetária. A propósito,
julgo importante lembrar que o mercado de crédito há
10 anos representava menos de um quarto do Produto
Interno Bruto. Hoje representa quase metade do PIB,
e ao beneficiar milhões de cidadãos e empresas, o
mercado de crédito é um canal mais efetivo e potente
de transmissão da política monetária.
....................................................................................
Excelentíssimos Senadoras e Senadores,
O Brasil encontra-se em um momento de grandes oportunidades.
Temos hoje uma credibilidade estabelecida e
uma participação ativa nos fóruns de elaboração dos
novos parâmetros da arquitetura macroeconômica e
financeira da economia mundial.
Temos fundamentos macroeconômicos sólidos,
fruto do nosso tripé de política econômica e um arcabouço financeiro e regulatório robusto, que permitiunos atravessar com sucesso a mais saída crise internacional desde 1929.
Nosso modelo de desenvolvimento mostra grandes virtudes pela sua preocupação com o crescimento
econômico, financeiro, integração social, equilíbrio ambiental e sustentabilidade institucional, sem que isso
minimize os nossas grandes desafios em matéria de
investimento nas dimensões física e humana.
Vemos grandes oportunidades na provável nova
configuração da economia global em termos de comércio, investimentos diretos e internacionalização de
nossas empresas, inclusive do setor financeiro, apesar
dos fatores de incerteza que já foram mencionados.
O Banco Central, nesse contexto, deve propiciar
aos agentes econômicos e a sociedade um quadro
presente e prospectivo de estabilidade de preços e financeira, usando para isso a conjunto de instrumentos
monetário e regulatório, com tempestividade, determinação, perseverança e discernimento.
Os efeitos da política monetária em curso, da
consolidação fiscal e das medidas macroprudenciais,
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que visam assegurar a estabilidade financeira, mas
também impactam a demanda agregada, combinados
farão, tenho certeza e confiança, convergir a inflação
para o centro da meta.
....................................................................................
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Itamar Franco, eu gostaria de esclarecer a V. Exª que a campainha toca automaticamente
quando o tempo está marcado. Portanto, não tem nada
a ver com o aparte de V. Exª. É só esse esclarecimento
que eu gostaria de dar.
Quero também esclarecer, conforme foi pedido
da tribuna, que a transcrição será atendida, na forma
do Regimento.
Concedo a palavra, neste instante, ao Senador
Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá.(Pausa.)
V. Exª pode permutar. A Senadora Marinor está
como 18ª inscrita.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Então, Excelência, troco com a Senadora Marinor.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Permuta com ela?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Então, com a palavra a Senadora Marinor, por
permuta com o Senador Randolfe.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, funcionários da Casa, imprensa presente, acompanhando a TV
Senado e a Rádio Senado, ouvintes da Rádio Senado,
o Brasil inteiro, há quatro anos, através dos movimentos
sociais, dos que lutam contra a corrupção neste País,
dos que têm feito movimentos por justiça e liberdade,
se reúne para enfrentar o Congresso Nacional, para
enfrentar o Judiciário brasileiro e dizer que era preciso
restabelecer um direito constitucional do povo brasileiro:
participar das decisões políticas no nosso País. Essas
decisões políticas propiciariam ao povo brasileiro tomar
decisões para enfrentar o que o Congresso Nacional e
o Judiciário brasileiro não conseguiram enfrentar nas
últimas décadas no nosso País – o combate à corrupção, o combate ao uso do poder econômico, que tem
definido os rumos da política brasileira. Retomamos,
através de um movimento cívico nacional, coletando
assinaturas, Senador Cristovam, debatendo durante
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quatro anos, meu companheiro Jean Wyllys, meu companheiro Deputado Chico Alencar, que se encontram
aqui neste momento, juntando energias e mobilização,
de ponta a ponta deste País, para trazer ao Congresso
Nacional a Lei da Ficha Limpa.
A Lei da Ficha Limpa é para barrar corruptos, para
barrar desonestos, para barrar os que historicamente
têm deixado o povo no abandono, para barrar politicamente os que têm representado a fome, a miséria,
a prostituição infanto-juvenil, os que têm respondido
pelo trabalho escravo – a cada ano, 15 mil pessoas
entram no trabalho escravo no nosso País –, os que
respondem pela macroeconomia, pela visão de desenvolvimento macroeconômico neste País, que tem
deixado o povo da minha região e o povo brasileiro na
mais desesperadora situação.
Eu falava ontem, na Comissão de Direitos Humanos, no Estado do Pará, que foi saqueado historicamente por essa elite podre, sórdida, que atua em rede,
que tem um braço do Estado contribuindo cotidianamente nos processos eleitorais, facilitando, através do
uso da máquina pública, a perpetuação de figuras tão
sórdidas e que o povo repudiou agora, na eleição de
2010. Repudiou, porque mais de 70% dos candidatos
que participaram do processo eleitoral e que foram
enquadrados na Lei da Ficha Limpa foram barrados
nas urnas. Apenas 30% deles, as raposas da política,
os mais eficazes na roubalheira, os mais eficazes na
corrupção, na utilização do Congresso Nacional e das
estruturas de poder nos Estados, conseguiram mais
uma vez driblar a vontade do povo e alcançaram um
percentual razoável de votos – com o mesmo abuso do
poder econômico, com a mesma utilização da máquina
pública – e recorreram à Justiça brasileira.
Nós, trabalhadores e trabalhadoras, homens e
mulheres honestos, que batemos no peito e nos orgulhamos de estar na política por sermos honestos e
éticos, ocupamos espaços no Parlamento brasileiro –
como Ivan Valente; Chico Alencar; recentemente Jean
Wyllys; o companheiro que acaba de chegar junto comigo, Randolfe Rodrigues, do Amapá; como Heloísa
Helena; como o Senador José Neri – para contribuir
para o avanço da consciência de classes na luta do
povo brasileiro, para ajudar a organizar o povo, a mobilizar a sociedade civil, como estamos tentando fazer
agora por intermédio da Comissão Mista que está discutindo a reforma política.
Nós não queremos o povo brasileiro subserviente, nós não queremos organizar uma reforma política
que fortaleça laços muito sólidos e, de certa maneira,
interligados com a Justiça brasileira que permitirão
que se perpetuem corruptos no poder, como querem
vários Senadores e vários Deputados, que, de uma
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forma ou de outra, estão tentando tirar a voz, tirar o
direito dos Parlamentares dos partidos menores, dos
interlocutores de setores importantes da sociedade civil, que querem impedi-los de debater o que é melhor
para o povo brasileiro, o que é melhor para o Brasil.
Nós queremos ver fortalecida a democracia direta neste País, nós queremos ter um Judiciário transparente, nós queremos ver – e talvez vejamos agora, meu
companheiro Jean – varridos da política brasileira os
corruptos como Jader Barbalho. Queremos ver varridos da política brasileira os Roriz da vida, os Malufs
da vida e muitos outros que contribuíram para matar
o sonho de milhares e milhares de crianças alguns
anos atrás, muitas das quais estão hoje entre os 580
mil presos neste Brasil que têm entre 18 a 25 anos e
são, em sua maioria, negros.
Nós queremos ver essas mazelas sociais curadas. Vamos construir passo a passo esse sonho, ocupando este espaço, ocupando o espaço da Câmara,
das câmeras municipais, das assembleias legislativas,
das associações de moradores, dos conselhos tutelares, das associações de combate à homofobia, à
intolerância religiosa, onde quer que o povo consiga
ter vez e voz, ainda que com muita dificuldade, com
muito sacrifício.
Quem chegou neste Senado Federal com R$
53 mil? Quem aqui mora num Estado de quase seis
milhões de pessoas, sem transporte coletivo, que não
tem nenhuma facilidade para se deslocar num Estado
tão extenso e conseguiu ter voto nos 144 municípios
desse Estado? Queria ver o Sr. Jader Barbalho, sem a
concessão pública dada por este governo para a sua
emissora de rádio e de televisão, fazer autopropaganda diuturnamente. Queria ver onde estariam essas raposas da política sem as benesses do governo, sem
as facilitações das estruturas públicas, sem o aporte
financeiro de quem cobra a conta na hora da votação.
Será que eles estariam com algum percentual de voto?
Eles teriam a possibilidade de fazer essa disputa no
Judiciário?
Senadores, meus queridos Deputados, Deputado
Ivan, aqui presentes neste momento para demonstrar a
solidariedade que é peculiar aos lutadores socialistas,
nós não vamos arredar um único pé da luta; nós não
vamos deixar um único dia, como jamais deixamos na
nossa vida, no Estado do Pará ou em qualquer lugar
onde estivermos, de lutar por democracia, por justiça,
por ética, por uma vida digna para os homens e mulheres de bem. Custe o que custar, querendo ou não
a Justiça, as nossas vozes não se calarão.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª me
concede um aparte?
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Só
um minuto.
Querendo ou não a Justiça, o povo brasileiro vai
continuar tentando varrer os corruptos da política. Ainda
não foi concluído o julgamento, mas, lamentavelmente, o voto tão esperado pelo Brasil, de um advogado
de carreira, de um juiz cuja carreira jurídica não foi
questionada quando foi indicado para ser Ministro do
Supremo, não conseguiu trazer novidades, não conseguiu acompanhar o raciocínio e a vontade do povo
brasileiro e atuar em nome das famílias, como ele disse no Supremo.
As famílias brasileiras estão clamando por justiça,
estão clamando por socorro, como estão os filhos do
povo do Pará lá em Barcarena, uma comunidade em
que todas as pessoas não têm mais dentes, Deputado
Chico Alencar, uma população inteira de desdentados,
que têm a pele soltando por conta da poluição, da força que tem o capital, que tem explorado as nossas
riquezas com a conivência do Estado brasileiro, com
a conivência desses políticos corruptos e que, agora,
viram as costas para eles.
Esse povo está sem condição de reagir, mas
nós vamos ajudá-lo, vamos continuar construindo a
reação.
Concedo a palavra a V. Exª, Senador João Pedro,
que me pediu o aparte.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Minha querida companheira, Senadora do Pará, Senadora da
Amazônia, sei que V. Exª reflete o andamento da decisão do Supremo, que está discutindo uma iniciativa
popular, como bem lembrou V. Exª. Essa iniciativa que
chegou aqui no Congresso, e o Congresso, com todas
as suas diferenças e contradições, soube acatar a voz,
a exigência das ruas. O que tem de novo nesses últimos
anos do ponto de vista da nossa legislação eleitoral
é a lei da Ficha Limpa. Minha companheira de Amazônia, V.Exª, que vem dos movimentos populares, V.
Exª, que é professora, sabe que este é um momento
importante. Nós já perdemos muito nessa caminhada,
mas já ganhamos também.
O saldo é positivo. E quero concordar com essa
última parte do discurso que faz. As nossas vozes,
comprometidas com os pequenos, com os índios,
com os trabalhadores, com os sem terra, com os sem
teto, com os discriminados... Nós vamos continuar, eu
não tenho nenhuma dúvida, com as nossas lutas, as
articulações. Saí há pouco daqui para o ato de comemoração de 89 anos do PCdoB – e 70% do tempo do
PCdoB foi na ilegalidade –, para participar do lançamento de um livro de um paraense, um livro editado
sobre o Deputado João Amazonas, que foi Constituinte,
um homem valente, um homem nacional que passou
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pelo Congresso brasileiro, lá da Amazônia. Então, eu
quero dizer que V. Exª, por conta da decisão, se perder o mandado, perde o mandato, mas não vai perder
a voz, a voz que veio para cá do Pará, de uma mulher
da Amazônia, de uma cidade em que tive a felicidade
de morar por sete anos, que é Alenquer. V. Exª é filha
e é mulher daquele grupo intrépido do Pará que não
se cala. V. Exª, nestes poucos dias que passou aqui,
nestes dias da Legislatura nova, de 2011, mostrou,
primeiro, os compromissos populares, o compromisso
socialista, o compromisso pela liberdade, uma visão
internacional. O mais importante é a voz, é o legado
de V. Exª. Fique tranquila, V. Exª pode sair daqui, mas
vamos continuar lutando por um Brasil melhor, por um
Brasil verdadeiramente democrático. V. Exª passa pelo
Senado honrando o seu partido, honrando as mulheres
do Brasil, honrando o povo do Pará. A luta continua,
minha companheira! Muito obrigado.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada.
Tem o aparte V. Exª.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora
Marinor, o seu pronunciamento hoje, neste Senado,
retrata mais do que uma indignação, mas, com precisão, a expectativa de toda a sociedade. Todos nós,
políticos ou não, somos cidadãos e cidadãs brasileiras,
que amamos este País, queremos bem a esta terra, e
gostaríamos muito – e tenho certeza de que este dia
vai chegar – de ver um País diferente, com práticas
políticas austeras, onde o político seja, sobretudo, respeitado pela sociedade que ele representa. Entendo a
tristeza e a indignação de V. Exª, mas não posso...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Mais
indignação do que tristeza, Excelência. Quero deixar
bem claro.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Mas não
posso, Senadora, deixar de ressaltar as qualidades
que em tão pouco tempo descobri em V. Exª, que tem
uma história que orgulha qualquer político. V. Exª, como
milhares de brasileiros...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR. Fazendo soar a campainha.) – Senador Paulo
Davim, V. Exª me permite interromper só para prorrogar
a sessão pelo tempo necessário a fim de que possamos ouvir os oradores inscritos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Obrigado,
Sr. Presidente. V. Exª, como milhares de brasileiros, traz
consigo um sonho e acalenta esse sonho. E muitos que
acalentaram esse sonho foram importantes para a con-
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solidação da democracia que hoje vivenciamos neste
País. Mas a sua voz intrépida, corajosa, valorosa, não
vai se calar. A sua voz, onde quer que ela esteja, vai
ser ouvida e vai ser respeitada. Tenho a convicção e
a absoluta certeza de que, mais cedo do que se imagina, teremos de novo a política, a brasileira valorosa,
Marinor, nos plenários dos Legislativos brasileiros. Sou
solidário a V. Exª. Também sonho com um País bonito, belo, com um País de democracia cristalina como
água. Muito obrigado.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço a V. Exª.
Senador Randolfe Rodrigues e, depois, o Senador Pedro Taques.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Querida Marinor, tenho sempre esperança, então, não quero
entrar no contexto do fatalismo de dizer que está tudo
acabado, que está tudo encerrado, por várias razões:
primeiro, porque é um julgamento; segundo, porque
acredito que teremos julgamentos caso a caso. Aquele
de que V. Exª é parte será analisado, dentre em pouco,
pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não tenho essa
perspectiva fatalista. Estou acreditando que teremos a
sua companhia aqui no plenário do Senado da República, com a sua combatividade, fundamental para dar
ânimo nestes tapetes azuis, fundamental para trazer
a voz dos trabalhadores, como vimos, com muita ênfase, nas suas declarações na ocasião da votação do
salário mínimo. Então, ainda não é hora e esse não
pode ser um discurso de despedida...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – De jeito
nenhum. Não é isso que estou fazendo aqui.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – PA) – Portanto, quero recusar qualquer caráter fatalista. Temos
várias batalhas jurídicas e políticas a travar. Foi-me
pedido por um jornalista de O Globo que fizesse um
depoimento sobre V. Exª. A parte que mais destaco
do depoimento que fiz não foi da Marinor Senadora
ou da Marinor militante, porque tenho o privilégio e a
honra de conhecer uma outra Marinor, de conhecer
uma Marinor além da militante que carrega, com convicção, a causa política mais bela da humanidade, a
mais bela declaração de amor à humanidade, que é
a declaração pelo socialismo. Tenho a honra e tenho
o prazer de conhecer a Marinor amiga, aconchegante, carinhosa, que convive conosco, que é terna, que
sabe como poucos fazer jus àquele belo trecho da
mais conhecida frase de Che: “endurecer sem perder
a ternura”. Você, Marinor, sabe ser dura contra os inimigos do povo e sabe ser terna e carinhosa com seus
companheiros, sabe ser acolhedora como a bela mãe
que você é, como você é mãe de Terena, com toda a
solidariedade que externa a nós quando precisamos,
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quando somos acometidos de qualquer infelicidade.
Essa solidariedade toda é nossa para você neste momento. Então, Marinor, não terminou a batalha jurídica, não terminou a batalha política e não é nenhum
julgamento que vai terminar a sua bela trajetória. O
povo do Pará tem orgulho de ter você como Senadora da República e, se tivesse que ser pronunciado no
pretérito perfeito, ou seja, “ter tido”, o povo do Pará é
que perderá a melhor Senadora da República que já
teve em toda a sua história. Mas não quero acreditar
nisso. O povo do Pará continuará a ter orgulho da Senadora que tem, com a combatividade que você tem.
Estou falando aqui por Ivan, por Jean, por Chico, por
Luiz Araujo, por Rodrigo, por Toninho, por todos seus
companheiros e companheiras do Partido Socialismo
e Liberdade, que a abraçam com muito carinho e têm
certeza de que, com a sua força e a sua combatividade, saberá trazer vitórias novas, porque não tem nenhuma convicção melhor para um socialista do que
acreditar que, ainda que não na sua geração, um dia
será construído um mundo de igualdade, de justiça e
de solidariedade.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, querido Randolfe.
Senador Pedro Taques, V. Exª tem a palavra para
apartear. Depois, o Senador...
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Obrigado, Senadora. Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esse caso da ficha limpa, ou ficha suja, essa
decisão que se avizinha me fez lembrar uma pergunta
que minha filha me fez. Tenho uma filha de treze anos,
e ela perguntou um dia para mim o seguinte: “Pai, por
que nós somos corruptos?” Perguntou assim. Respondi
a ela o seguinte. Nós não somos geneticamente corruptos, porque a biologia moderna, a nanomedicina
ainda não chegou à conclusão de que, no momento
em que o espermatozoide fecunda o óvulo criando o
zigoto, no fenômeno da nidação, nesse instante, exista
um gen que faça com que o brasileiro seja corrupto.
Nós não somos geneticamente corruptos. Disse a ela
que nós também não somos historicamente corruptos.
Alguns defendem isso. Segundo consta, no período de
nossa colonização, a partir de 1534, quando para cá
vieram criminosos portugueses, essa seria a causa da
corrupção que graça entre nós. Analisei os criminosos
que para cá vieram, e eles eram menos criminosos do
que os ingleses que foram enviados para a Austrália. E
a Austrália, que era uma penitenciária, é bem menos
corrupta do que a República Federativa do Brasil. Nós
não somos geneticamente corruptos. Nós não somos
historicamente corruptos. Nós somos culturalmente
corruptos. Nós somos culturalmente corruptos, Srª Senadora, porque muitos de nós entendem que a coisa
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pública é coisa de ninguém, quando a coisa pública é
coisa de todos nós. Aí aceitamos o que se denomina
de relativismo ético, a ética consequencial de que os
fins justificam os meios, e os fins não podem justificar
os meios. Nós somos culturalmente corruptos. Por
isso, aquele cidadão que chamamos de Zé, aquele cidadão simples, aceita a corrupção. Um Presidente da
República, um Presidente do Senado, um Ministro do
Supremo Tribunal Federal, não interessa qual seja, e
não quero fulanizar a conversa, também é relativo no
tocante à ética. Nós precisamos mudar isso. E não há
outra forma de mudarmos essa nossa cultura, que é
propícia à corrupção, a não ser através da educação.
A educação é um instrumento que liberta. A educação
é um instrumento que transforma o indivíduo em cidadão. Isso demora muito, é muito longo, mas temos que
iniciar. E eu tenho a honra de estar ao lado do Senador
Cristovam, que, de há muito, vem falando sobre isso.
Essa decisão do Supremo Tribunal Federal... E não se
diga que decisão judicial não se debate. Sim, decisão
judicial se cumpre em um Estado democrático de direito.
Agora, decisão judicial pode e deve ser debatida, porque tudo está sujeito à Constituição. O debate de uma
decisão como essa, que tem repercussões em vários
espaços da convivência do cidadão, deve ser debatida
sim. E essa decisão reflete, espelha o relativismo ético.
Essa ética consequencial precisa ser debatida entre
nós. Eu quero me colocar ao lado de V. Exª nesta luta.
V. Exª é de um partido diverso do meu, mas não interessam os nossos partidos, não interessam os nossos
Estados, não interessam os nossos nomes, o que interessa é que defendemos a mesma causa.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Excelência. Ouço o Senador Cristovam e depois
o Senador Paim.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senadora Marinor...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Senadora Marinor, não vou entrar na análise dos aspectos
jurídicos que tratam da corrupção e tentam impedir a
corrupção no comportamento dos políticos. Corrupção
que, na verdade, deveria se chamar ladroagem. Nós
pervertemos tanto este País, que até pervertemos o
dicionário, o vocabulário. Os pobres...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Bem
lembrado, Excelência: ladroagem!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– ...os necessitados, os que roubam são chamados
de ladrões; os que se apropriam de recursos públicos são chamados de corruptos. E nem se diz que
ele roubou, e sim que desviou recursos. Eu não vou
entrar na discussão. Eu quero entrar é na falta que a
senhora vai fazer nesta Casa, por causa de duas ou-
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tras corrupções que estão escondidas por aí. Uma é
a corrupção nas prioridades, e a outra é a corrupção
ideológica. Corrupto não é só aquele que se apropria
de dinheiro público. Corrupto é aquele que faz política
sem uma causa, sem um objetivo, sem um propósito,
sem uma ideologia por traz. Corrupto é aquele que,
sem pôr um tostão no bolso, vota projetos cujas prioridades são desligadas das necessidades populares.
Vota por palácios, por viadutos no lugar das escolas,
da água, do esgoto de que o povo precisa. E aí a senhora vai fazer muita falta aqui, pela sua coerência
ideológica e pelo seu compromisso com prioridades
relacionadas ao povo brasileiro. Convivi muito pouco
com a senhora aqui, mas, nesse pouco tempo em que
convivemos, aprendi a admirá-la, não apenas pela sua
postura, mas pela sua capacidade de articulação, pelo
seu jeitinho calmo e discreto que convence a gente.
Inclusive a mim, quando sabia em quem não votaria
para presidente do Senado, mas não sabia em quem
votaria. A senhora me convenceu a dar o meu voto
ao Randolfe, o que fiz com muito orgulho. Esse seu
jeito vai fazer falta aqui. Mas, para aqueles que têm
ideologia, que têm prioridades isto aqui, é um tempo
passageiro. Não vemos isto aqui como a razão de ser
de nossas vidas.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Com
certeza.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É
como os espiritualistas que acham que a vida na terra
é algo passageiro. Para nós, políticos de consciência,
o Congresso é uma coisa passageira, o cargo é uma
coisa passageira. Permanente é a nossa luta. E nessa
luta, ninguém vai tirar o seu mandato. Nessa luta, a
sua coerência e a sua história vão continuar determinando o que a senhora vai fazer e onde vai fazer. Por
isso, a minha tristeza com a sua saída, mas a minha
absoluta convicção de que sai daqui, deste tapete azul,
mas continuamos juntos no tapete vermelho, na luta
por um Brasil justo.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senador.
Senador Paim, por favor.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Marinor, aproveito para cumprimentar aqui, no plenário, os Deputados Federais Chico Alencar, Jean – que
leva o mesmo nome do meu filho –, Ivan Valente e o
nosso querido Senador Randolfe. Senadora Marinor,
como disse aqui o Senador Randolfe, perdemos uma
batalha, mas não perdemos a guerra ainda. Nós vamos até a última instância para garantir o seu direito
de estar aqui conosco, por decisão do povo do seu
Estado. Eu lamento muito a decisão de hoje. V. Exª fez
um requerimento, e eu me senti na autoridade, como
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Presidente da Comissão de Direitos Humanos, de já
a indicar como Presidente de uma das subcomissões
mais importantes desta Casa, que é a subcomissão
que vai tratar da criança, do adolescentes, da juventude e do idoso. V. Exª encaminhou o requerimento e,
de pronto, concordou com a ideia de assumir a presidência dessa importante subcomissão. V. Exª fez um
outro requerimento e já estávamos nos preparando
para ir, numa diligência externa...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não,
nós iremos, Senador. Nós iremos a Belo Monte. Temos
tempo para isso.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ...a Belo
Monte, por orientação de V. Exª, com um grupo de Senadores. Estamos nos preparando e, com certeza, a
subcomissão vai cumprir a sua parte. V. Exª, aqui neste
plenário, com uma posição sempre muito firme e muito clara, respeitando aqueles que pensam de maneira diferente, defendeu as suas convicções com muita
força, com muita coragem e com muito argumento. Eu
aprendi a respeitar muito, muito V. Exª. Por isso, eu só
posso, neste momento, dizer que estou solidário a V.
Exª. Queira Deus que continuemos trabalhando juntos,
por muitos e muitos anos. Um abraço.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senador.
Senador Inácio, um irmão de Amazônia.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senadora Marinor, eu, Randolfe e João Pedro acabamos
de vir do ato de comemoração dos 89 anos do Partido
Comunista do Brasil. Quando vi V. Exª na tribuna, eu
disse: preciso ir ali para apartear a Senadora Marinor,
porque isso mexe imediatamente com a nossa memória,
a memória da luta política do povo brasileiro. Luta para
que se tenha uma legislação permanente, adequada,
libertária, democrática, em que todos nós possamos
dar nossas ideias, dar nossa contribuição. Aqui, cassaram o mandato do Carlos Prestes. Não o cassaram
só no STF, não. Não foi só a Suprema Corte, não foi
só o Tribunal Eleitoral. Ainda tiveram o desplante de
mandar para o Congresso Nacional! Pois o Congresso Nacional cassou o mandato de todos da bancada
do Partido Comunista, em 1946, para poder atender
a interesses mesquinhos da época. Vejo esse processo político mais ou menos desta forma: nós, lutando
para consolidar um País democrático, um País onde
todas as ideias possam vicejar, e determinados setores, meio que, às vezes, na sombra, trabalhando com
discurso de que a democracia é isso, mas impedindo
que determinadas forças do campo democrático, popular e socialista, ampliem seu espaço no Congresso
Nacional, porque, aqui, nós transmitimos. Aqui, nossa
voz é ouvida, mesmo que não se transforme em gran-
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des manchetes, nos jornais predominantes nos dias
de hoje, mas V. Exª fala diretamente para o povo, para
o povo do Pará, do Amazonas, do Brasil inteiro. Por
isso, consideramos que é evidente. Não vamos entrar
aqui no detalhe constitucional, jurídico, mas também
poderíamos entrar, porque as Cortes não são livres do
processo político. Não estão acima do bem e do mal.
Fica parecendo que estão. Não estão, não! Existem
determinadas decisões que são equivocadas, que estão erradas, e precisamos contestá-las. Quero ficar no
terreno da nossa unidade da luta política, porque, às
vezes, parece que estamos em campos muito opostos,
mas estamos na unidade da luta política, de consolidar
o processo democrático no Brasil. Não é batalha fácil.
Agora mesmo, estamos discutindo uma reforma política; e discutindo uma reforma política que lida com a
representação do seu partido, do meu e de todos do
Congresso Nacional. E olhe: desde 1988 que se busca
restringir o espaço político. Desde 1988. Você busca
aprimorar, e gente busca restringir. Não é batalha simples. Por isso, V. Exª recebe nossa solidariedade, nosso
apoio, do Partido Comunista do Brasil, porque temos
consciência do que isso significa. Já tivemos suprimida
a nossa bancada inteira. Em 1964, muitos democratas tiveram seus mandatos também retirados, naquele
caso, à força, do Congresso Nacional. Portanto, V. Exª
conte com nosso apoio, o apoio do PCdoB.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço as manifestações carinhosas, respeitosas dos
Srs. Senadores. Sei que V. Exªs falam conscientes, até
pelo papel que desempenham aqui. V. Exªs, não à toa,
têm sido parceiros em várias batalhas, aqui mesmo,
no Senado Federal, nas comissões onde estamos atuando. É óbvio que não posso deixar de dizer da minha
emoção de ouvir essas palavras tão carinhosas, mas
estou resguardando a energia da emoção para fazer o
que precisamos fazer. Para refletir, de forma consciente, e saber em que etapa estamos; o que significa a
decisão neste momento e que outras energias vamos
precisar mobilizar nos próximos momentos.
Mas, de antemão, quero deixar muito claro aqui
meu compromisso com o processo iniciado pela Frente
Parlamentar Mista...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... e Popular pela reforma política, a reforma política para o povo
brasileiro; a reforma política para debater as questões
econômicas e sociais, para debater o processo eleitoral, mas para debater a transparência do Judiciário, do
Legislativo brasileiro, para debater a democratização, a
criação de mecanismos de democratização da comunicação neste País, porque, sem isso, não avança a cons-
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ciência de classes; porque, sem isso, o povo brasileiro
ficará mais distante de um futuro feliz.
Na condição de parlamentar ou de militante social,
estarei ajudando, no meu Estado, Brasil afora, onde
for necessário, a mobilizar o povo brasileiro para que
essa reforma não seja a cara das elites, para que essa
reforma não seja a cara dos que têm dado o comando
nesse último período no nosso País e tem deixado o
povo brasileiro na amargura.
Quero, aqui, reafirmar meu compromisso político
com o enfrentamento do projeto criminoso de Belo Monte; e quero, aqui, reafirmar o convite, porque, mesmo
que a decisão se consolide daqui a pouco, no Supremo
Tribunal Federal, ainda não estou fazendo despedida.
Ainda vou ter um caminho pela frente para articular,
para conseguir levar mais Senadores do que os que
já se comprometeram com Belo Monte, para que sejam mostradas as análises científicas, os dados que
comprovam que esse projeto ameaça o povo do meu
Estado, seja do ponto de vista social, seja do ponto
de vista ambiental.
Quero, aqui, inclusive, a pedido do Senador Suplicy, já deixar uma data. Já estou trabalhando; ainda
estou trabalhando. Em vez do dia 9, que a gente possa
transferir para o dia 16, inclusive para oportunizar ao
Senador Paim a se deslocar conosco, pois é um dos
Senadores que se tinha colocado à disposição para
analisar esses dados, para poder fazer juízo de valor
sobre o debate.
O Plano Nacional de Educação, a luta pelo enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, a luta e o fortalecimento da frente contra a
homofobia, pela cidadania LGVT... Queria aproveitar
e deixar registrado, como deixei ontem na Comissão
de Direitos Humanos...
(Interrupção do som)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... nossa
solidariedade ao companheiro, Deputado Jean Wyllys,
pela ameaça que sofreu no Twitter esta semana por
homofóbicos, por criminosos, que têm, numa movimentação perigosa, às vezes em cadeia, às vezes com o
apoio do Estado brasileiro, ceifado vidas, Brasil afora,
de cidadãos e cidadãs pela sua orientação sexual.
Queria aqui deixar nosso abraço aos meus queridos militantes, assessores que estão aqui com a
gente.
Não vai mudar muita coisa na nossa vida, não,
Senador Paim, porque nosso mandato não é cabide
de emprego. Nosso mandato não é para favorecer interesse de parentes. Estão aqui valorosos militantes
da luta socialista, que, neste momento...
(Interrupção do som.)
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... se
ocupam dessa tarefa revolucionária de ajudar a comandar este mandato, mas que também, como eu, onde
estiverem, vão continuar combatendo, defendendo as
comunidades tradicionais, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, as mulheres, os deficientes, as
pessoas que sofrem a discriminação e o preconceito
neste País. Agradeço...
V. Exª está pedindo um aparte?
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Agradeço, Senadora Marinor. Quero agradecer também o
Presidente, pela abertura para esse importante debate. Primeiro, mais do que externar solidariedade,
quero manifestar, também, a minha admiração, o meu
carinho por essa sua capacidade de luta, de força.
Dou meu testemunho da importância da presença do
PSOL neste Parlamento, da presença de uma liderança como V. Exª...
(Interrupção do som.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ... na defesa dos interesses daqueles que mais precisam. Pude
testemunhar, nas diversas comissões e aqui no plenário,
uma posição que busca ética, que busca correção, que
busca dar voz para aqueles que, muitas vezes, muitos
até se envergonham de defender. V. Exª, aqui, de cabeça erguida, de peito aberto, está fazendo essa defesa.
Quero manifestar exatamente esse pensamento. Acho
que na luta pela democratização, seja por uma reforma político-eleitoral participativa ou em outros campos,
sempre, com certeza, V. Exª contará conosco, com o
meu partido, enfim, com todos aqueles que, no Brasil
inteiro, sabem da importância dessa sua luta e dessa
sua participação. Que Deus lhe dê muita força neste
momento. O PSOL é um partido que, sei, por sua força
ideológica, não vive na dependência de um cargo. Sei
a importância que tem essa luta que faz, na sociedade,
para obter isso. Tenho certeza de que o povo do seu
Estado tomou gosto por sua presença aqui e o que fez
aqui foi bom, não só para o PSOL, não só para o Pará,
como também para o Brasil. Muito obrigado.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço nos mesmos moldes dos agradecimentos anteriores.
Espero, amanhã, manifestar-me sobre o conteúdo
dos votos do Supremo Tribunal Federal. Acho importante que a gente possa trazer para cá essa discussão,
já que esta Casa aprovou, por unanimidade, a Lei da
Ficha Limpa, já que esta Casa tomou as providências
devidas no sentido de garantir que o projeto não voltasse para a Câmara, exatamente para que ele fosse
validado nas eleições de 2010. Inclusive contrariando a
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própria fala do Ministro Fux, que, quando esteve aqui,
na sabatina, disse que a Justiça brasileira não poderia
ficar de costas para a intencionalidade da lei.
Quero poder avaliar com V. Exªs, amanhã, o conteúdo desse voto, que entristece, que assusta e que favorece os interesses dos fichas-sujas do nosso País.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Marinor Brito, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro
Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Nos termos regimentais, em resposta ao Ofício nº 234, de 02/03/2011, o Líder do Democratas,
Senador Demóstenes Torres, indica o Senador Jayme
Campos, como titular, e a Senadora Maria do Carmo
Alves, como suplente, para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Em retificação ao Ofício nº 37, o Líder do PSDB,
Senador Alvaro Dias, indica o Senador Cyro Miranda
para integrar, como titular, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em substituição ao Senador Paulo
Bauer.
As indicações lidas vão à publicação e serão votadas oportunamente.
São os seguintes os ofícios:
OF. Nº 27/11-GLDEM
Brasília, 22 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em resposta ao
OF.SF/234/2011, de 2-3-2011, indicamos o Senador
Jayme Campos, como titular, e a Senadora Maria do
Carmo Alves, como suplente, para compor o Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres,
Líder do Democratas no Senado Federal.
OF. Nº 70/11-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Em retificação ao ofício nº 37 de 2011 – GLPSDB,
indico o Senador Cyro Miranda, para integrar, como
titular, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em
substituição ao Senador Paulo Bauer, que passará a
integrar o Conselho como suplente.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Passo a palavra, para falar em nome da Liderança do PV, ao Senador Paulo Davim, pelo tempo
regimental de dez minutos.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, viajando pelo interior do Estado ou até
mesmo na capital do meu Estado, em Natal, sempre
sou abordado por jovens universitários, por parentes
desses universitários que fazem seus cursos superiores financiados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). O Fies, que surgiu
em 2001, veio substituir o antigo crédito educativo.
Eles me falam da dificuldade que têm para começar a
pagar ou a devolver ao Erário o que receberam para
fazer seus cursos.
O Fies é dividido em três partes, em três fases.
Primeiro, há a fase de utilização; segundo, a fase da
carência; e terceiro, a fase da amortização ou do pagamento, da devolução ao Erário, às fontes financiadoras,
do que foi gasto para formar aquele jovem.
O que acontece, e acontece com frequência, é
que, nessa carência de dezoito meses, quando o jovem
já não mais é estudante, mas profissional, ele paga um
valor que é a amortização dos juros, mas nem sempre,
ao concluir o curso superior, eles conseguem emprego
de imediato, Senador Paim. Eles não conseguem ser
inseridos no mercado de trabalho. Aí, chega o mês ou
o dia do pagamento, de devolver à fonte financiadora
os recursos que ele recebeu, que financiaram seus estudos, e ele tem dificuldades. Muitas vezes, a família é
que tem de arcar com o pagamento desses valores, e,
na sua maioria, são famílias que têm dificuldade para
fazer essa devolução.
Ouvindo essas reclamações, esses lamentos,
e tendo a convicção de que os recursos do Fies são
compostos por recursos da dotação orçamentária
do MEC, da Loteria Federal e do retorno do próprio
financiamento, chego à conclusão de que são recursos públicos, e recursos públicos precisam beneficiar
instituições públicas.
Pensei em arranjar ou em ir buscar alguma solução, e essa solução trago, na noite de hoje, a este
plenário, Sr. Presidente, sob a forma de projeto de lei,
um projeto de lei que permite ao jovem profissional
recém-formado devolver os recursos que recebeu do
Fies sob a forma de trabalho em instituições públicas.
Na área da saúde, estão os cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem; na área de educação, todos os
licenciados.
Se são recursos públicos, preciso otimizar, então,
os gastos desses recursos, de forma que se permita
que os hospitais públicos, que as unidades públicas
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de saúde, que as equipes do Programa Saúde da Família (PSF) possam contar com esses profissionais
que foram financiados por recursos públicos, além
das escolas públicas, que, invariavelmente, sofrem
por carência de profissionais para lecionar as mais
diversas disciplinas.
Esse projeto de lei que proponho permitirá isso,
permitirá, durante doze meses, que esse jovem profissional que não conseguiu ainda ser inserido no mercado de trabalho preste serviços dentro da sua profissão
nas unidades públicas de saúde e nas escolas públicas
e, com isso, abata sua dívida com a fonte financiadora
dos seus estudos. No momento em que esse jovem
for inserido no mercado de trabalho, automaticamente
esse credenciamento, ou essa condição, será suspensa. Como disse há pouco, uma das fontes de recursos
para o Fies é o próprio retorno do financiamento.
Então, Sr. Presidente, vejo que esse projeto de lei
tem grande alcance social, pois vai permitir que aquele
jovem de família pobre, que conseguiu o financiamento
para se formar por meio do Fies, mas que terminou o
curso e não conseguiu emprego, não seja mais inadimplente, pois ele vai poder pagar a fonte financiadora
com seu próprio trabalho, com sua profissão, que foi
financiada pelo Erário público.
A sociedade, na verdade, não quer de volta os
recursos, a sociedade quer de volta o trabalho. É por
isso que existem as faculdades públicas e as escolas
públicas para formar o profissional, para que ele devolva o investimento que a sociedade lhe proporcionou
sob a forma de trabalho.
Não consigo compreender, não consigo entender como é que as faculdades, as universidades públicas jogam no mercado de trabalho, todos os anos,
centenas de profissionais, como médicos, dentistas,
enfermeiros, professores das mais diversas disciplinas.
Tudo é bancado pelo Erário público, na universidade
pública e nas escolas públicas. No entanto, faltam professores nas escolas para ensinar as crianças; faltam
médicos nos PSFs, faltam dentistas, odontólogos, enfermeiros, faltam profissionais, que são formados nas
escolas públicas.
Portanto, entendo que a devolução desses recursos ao Fies sob a forma de trabalho corrige essa
distorção, devolve a sociedade o que a sociedade investiu para a formação daquele jovem e possibilita que
o recém-formado tenha seu primeiro contato com sua
profissão, tenha seu primeiro emprego. Aí, sim, ele pode
capacitar-se, qualificar-se mais ainda para enfrentar
um concurso público, nele ser aprovado, ter sua profissão e seu emprego e devolver à fonte financiadora
os recursos que lhe fizeram profissional.
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Então, Sr. Presidente, achei de boa hora apresentar esse projeto de lei e espero que essa contribuição
venha a ajudar a sociedade, esses jovens e o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Como orador inscrito, falará agora o Senador
Jayme Campos, por permuta com o Senador Eduardo Amorim.
V. Exª terá o tempo regimental para fazer seu
pronunciamento.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, prezado Senador Pedro Taques, venho
a esta tribuna na tarde de hoje para falar dos meios
tecnológicos do nosso País.
Srªs e Srs. Senadores, conforme os meios tecnológicos evoluem e os hábitos dos indivíduos se modernizam, começa a florescer também um novo código
ético nas relações humanas. Atitudes simples e corriqueiras como a troca de mensagens, o despacho de
documentos ou a compra de bens e serviços ganharam
agilidade e economia; mas trouxeram inseguranças jurídicas e abriram sinais de alerta na sociedade quanto
à necessidade de regulação dessa atividade.
No bojo da renovação de métodos surgiram também inquietações e incertezas. Entre elas, a proteção
e o sigilo de dados pessoais, a fraude comercial e a
divulgação de boatos e notícias inverídicas.
A Internet tornou-se uma via de acesso instantânea à propagação de ideias, informações e ao consumo. Converteu-se, dessa forma, em instrumento
indispensável para o cotidiano da maioria das pessoas. E, ao mesmo tempo, num risco permanente aos
seus usuários devido ao seu largo alcance e possibilidade de ocultar falsários e inescrupulosos em sua
rede invisível.
Atualmente, fazem uso dessa ferramenta perto de
50 milhões de brasileiros, seja nos locais de trabalho,
nas lan houses ou nas residências espalhadas pelos
quatro cantos da Nação.
Em favor da presteza e da velocidade, os usuários
dos meios eletrônicos vêm substituindo, por exemplo,
sistemas tradicionais de interação humana, como o
diálogo e a negociação presencial, por caracteres cifrados e textos curtos que reduzem o debate ao âmago
das conveniências momentâneas.
Não é preciso dizer que essa revolução de linguagem lançou um nova compreensão sobre a própria estrutura de comunicação entre o mercado e o
consumidor.
Somente em 2010, Senador Wellington Dias,
o comércio eletrônico mobilizou um faturamento da
ordem de R$14 bilhões, com um número superior a
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23 milhões de usuários no nosso País. Ou seja, esse
segmento mercantil envolve na atualidade cerca de
55% dos frequentadores brasileiros da rede mundial
de computadores. E são, na maioria, jovens das classes C e D.
Destacam-se nessa atividade as negociações de
bens de consumo, tendo à frente os eletrônicos, com
11% do total negociado, seguido de livros, com 6%, e
eletrodomésticos, com 5%. Portanto, o chamado comércio virtual deixou de ser uma aposta e transformouse numa atividade lucrativa e complexa, que absorve
uma malha operacional e logística, permeada por atividades econômicas variadas e espraiadas por todo
o território nacional.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alguns passos já foram dados no sentido de promover
uma efetiva regulação desse setor. O Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor, organismo ligado ao Ministério da Justiça, divulgou diretrizes para
essa atividade num documento intitulado “Desafios da
Sociedade de Informação: Comércio Eletrônico e Proteção de Dados Pessoais.”
Nesse texto, as autoridades federais procuram
alertar a opinião pública de que há um cenário de vulnerabilidade agravado para o comprador no ambiente
eletrônico. Elas reafirmam a importância da aplicação
do Código de Defesa do Consumidor nessa esfera;
mas admitem, no entanto, que um novo ordenamento
jurídico deve ser elaborado para fortalecer o direito dos
usuários do comércio virtual.
As principais recomendações do Ministério da
Justiça dizem respeito à proteção contra as práticas
abusivas, publicidade enganosa, direito ao acesso de
informações claras e precisas, inclusão de cláusula de
arrependimento e, principalmente, proteção da privacidade, da intimidade e dos dados pessoais.
Mas isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores
ainda é pouco...
Faz-se urgente e necessária a regulação desse
setor. Não apenas com código de conduta, advertências e recomendações, mas, sim, com a implantação
de um seguro para os usuários do comércio eletrônico, salvaguardando-os de fraudes e calotes, pois a
principal característica desse negócio é a boa-fé do
consumidor.
Nesse sentido, proponho a criação de um Cadastro Nacional do Comércio Eletrônico e de um Fundo
Nacional Garantidor do Comércio Eletrônico.
O cadastro servirá para criar um selo de idoneidade das empresas do ramo, atestado e supervisionado
pelo poder público. E, em contrapartida, as detentoras
desse aval serão chamadas a financiar um fundo que
garantirá ressarcimento aos consumidores em caso de
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quebra de contrato ou descumprimento das obrigações
legais das contratadas.
Nesse cenário, o Governo Federal, o Judiciário e
o Ministério Público liderariam um conselho que contaria, inclusive, com representantes do setor privado e
dos clientes, para o julgamento e a consequente securitização dos usuários do comércio eletrônico quando
se fizer necessário. O fundo servirá, exatamente, para
promover o reembolso dos reclamantes.
Essa proposta, Sr. Presidente, é oportuna porque
nesta semana se comemorou o Dia Internacional do
Consumidor, e todas as ações que venham em sua
defesa qualificam esse debate.
O Brasil ocupa hoje a 8ª colocação entre os países com o maior número de usuários da rede mundial de computadores. É, portanto, uma potência em
matéria de informática. De 2009 para 2010, o índice
de internautas brasileiros cresceu 20%, média inferior
apenas às da Rússia e da China.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nossas possibilidades econômicas nesse setor são ilimitadas. Mas precisamos regular essa atividade para
que ela não se torne um ambiente de pirataria, fraude
e corrupção. Como toda tecnologia, se bem utilizada,
a Internet servirá cada vez mais como instrumento de
informação, inclusão social e desenvolvimento econômico. Cabe à nossa geração, portanto, sinalizar as
regras e a correta utilização desse meio que revolucionou a vida das pessoas e incluiu uma nova esfera
de comunicação em nosso universo.
Concedo um aparte, com muita honra, ao Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Jayme Campos, eu quero ressaltar o importante tema
que traz V. Exª aqui no momento em que se comemora
a semana em defesa do consumidor. Primeiro, eu acho
que temos que nos debruçar realmente na regulamentação desse tema. No meu Estado, neste instante, há um
conflito, porque tanto o Governo como empresas que
estão em dia com seus tributos recorreram em relação
à necessidade de uma regulamentação nessa área do
comércio eletrônico. O fato é que é um caminho sem
volta a facilidade de você, na sua casa, do seu computador, poder ter as imagens de produtos, poder escolher. Acho que essa ideia do selo, com esse cadastro
e com o selo, é fantástica. O que o consumidor quer é
a comodidade, poder na sua casa fazer isso, mas quer
fazer com segurança, e creio que um cadastro como
esse vem exatamente nessa direção. Eu defendo ainda
a necessidade da regulamentação da parte tributária.
Por quê? Porque, veja, senão fica uma concorrência
desigual com o comércio tradicional e a gente pode ter
aí uma situação de desemprego na área do comércio.
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Ou seja, na proteção dos empreendedores na área do
comércio e dos comerciários, eu acho que há também
a necessidade dessa regulamentação. Mas conte comigo. Vamos estar juntos aqui nessa batalha, se Deus
quiser, para aprovar essas regras. Obrigado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Muito obrigado, ilustre Senador Wellington Dias. Imagino
que o caminho é este: sobretudo que possamos dar ao
consumidor, ao usuário, uma garantia, principalmente
quando se propõe também aqui um seguro. Um fundo
será criado para dar segurança àqueles que fazem uso
dessa ferramenta tão importante e que, hoje, indiscutivelmente, já é uma grande fonte de comercialização
neste imenso País.
Como bem disse, bilhões de reais estão sendo
comercializados pela Internet. Indiscutivelmente, uma
grande parcela do comércio, no âmbito do Brasil, avança
de forma rápida nessa área. Temos que nos preparar
para dar segurança a todos aqueles que fazem uso da
Internet em nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
esta era a minha fala...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Jayme Campos, V. Exª me concede um aparte?
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Pois não, Senador Paulo Paim, com muita honra, quero
ouvir o aparte de V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quero primeiro cumprimentar V. Exª pelo brilhante trabalho que
vem fazendo nesse pequeno período na Presidência
da Comissão de Assuntos Sociais. Lá, eu sou seu liderado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – V.
Exª é nosso mestre lá. Por sinal, já foi Presidente da
Comissão e indiscutivelmente só temos a aprender
com o senhor.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Só cheguei
àquele estágio porque V. Exª me apoiou, senão não
teria chegado. Cumprimento V. Exª, acompanhei o seu
raciocínio. É tão importante a questão das vendas pela
Internet e a questão do consumidor que, entendo, Senador, que o discurso é seu, a proposta é sua, mas
que poderíamos fazer na Comissão de Assuntos Sociais uma audiência pública para discutir a abrangência
desse tema. De fato, estou muito preocupado com os
direitos do consumidor, porque a gente às vezes acaba
comprando pela Internet gato por lebre. Mas também
não estou dizendo que todos fazem isso. Acho que podemos aprofundar o debate numa audiência pública,
contribuindo para que cada vez mais a gente possa
fazer, com tranquilidade, a venda pela internet. Achei
muito interessante hoje o debate que houve nesta Casa
sobre um outro tema que tem a ver com o consumidor,
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que é a questão dos planos de saúde. Provavelmente,
entrarei com requerimento na sua Comissão, porque
pertence àquela Comissão, para podermos discutir os
planos de saúde. Estou acostumado e conheço muita
gente que tem plano de saúde e ouve do médico: “Enquanto o plano de saúde não autorizar, você tem que
esperar para ver se é possível operar ou não”, ou fazer
esse ou aquele tratamento. Muitas outras vezes, o cidadão fica nos corredores dos hospitais pagando um plano
de saúde. Quero cumprimentar V. Exª. A sua Comissão
é fundamental e teria muito orgulho de fazer algumas
audiências públicas, de forma integrada, em parceria,
com a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão
que V. Exª preside. Parabéns pela sua caminhada!
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado, Senador Paulo Paim, que é mestre
nosso sobretudo na área de seguridade social, na
questão das políticas públicas de emprego neste País,
principalmente com a experiência de quem já foi Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Imagino que,
com muita honra, teremos a sua participação efetiva,
discutindo várias políticas que são fundamentais para
a sociedade brasileira, principalmente para a classe
trabalhadora.
Quero aqui dizer ao senhor que já estamos
combinados para promover essa audiência pública
lá. Indiscutivelmente, ela é importante, sobretudo
neste momento em que nos propomos a dar segurança não só com o seguro, mas, acima de tudo, com
o selo, para os nossos consumidores que fazem uso
da Internet.
Agradeço a V. Exª. Todas as vezes que tivemos
oportunidade de estar na Comissão aprendi muito.
Com a experiência que V. Exª realmente tem como
parlamentar, como Deputado Federal, como Senador
já no segundo mandato, temos só a aprender. Quero
dizer que é louvável a sua iniciativa e, com certeza,
como Presidente daquela Comissão, ficarei honrado
em promovermos essa audiência pública em defesa
de boas políticas públicas para o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
Senador Paulo Paim. Muito obrigado, Senador Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Falará pela Liderança do PT, conforme delegação, o Senador Wellington Dias. Depois, falará como
orador inscrito o Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – A Presidência indica, nos termos do Ofício nº
54, de 2011, da Liderança do PSDB, o Senador Cyro
Miranda para integrar o Conselho do Diploma José
Ermírio de Moraes.
É o seguinte o ofício:
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Ofício nº 54/11-GLPSDB
Brasília,

de março de 2011

Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 112/2/2011 – SF, indico
o Senador Cyro Miranda, para integrar a composição
do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – A Presidência indica, nos termos do Ofício nº
55, de 2011, da Liderança do PSDB, o Senador Cícero Lucena para integrar o Conselho da Comenda de
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 55/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 113/2/2011 – SF, indico
o Senador Cícero Lucena, para integrar a composição
do Conselho do da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente. – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – A Presidência indica, nos termos do Ofício
nº 65, de 2011, da Liderança do PTB, o Senador João
Vicente para integrar o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
É o seguinte o ofício:
Ofício Nº 65/2011/GLPTB
Brasília, 23 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Ofício
nº 113-3/2011-SF, comunico a Vossa Excelência que
indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o Senhor João Vicente Claudino para integrar o Conselho
da Comenta de Direitos Humanos Hélder Câmara.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – A Presidência indica, nos termos do Ofício
nº 64, de 2011, da Liderança do PTB, o Senador Ar-
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mando Monteiro para integrar o Conselho do Diploma
José Ermírio de Moraes.
É o seguinte o ofício:
Ofício Nº 64/2011/GLPTB
Brasília, 23 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Ofício
nº 112-3/2011-SF, comunico a Vossa Excelência que
indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o Senador Armando Monteiro para integrar o Conselho do
Diploma José Ermírio de Moraes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador Wellington Dias, V. Exª terá o tempo
regimental.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª,
meu querido Presidente, Senador Pedro Taques.
Quero tratar aqui rapidamente de dois temas: o
primeiro diz respeito à educação e o segundo é de interesse de Estados e Municípios.
Na educação, um registro singelo da minha alegria, como de todos os piauienses, por ver um estudante, Izael Francisco de Araújo, de 14 anos, campeão
da seletiva nordestina do Soletrando, quadro do programa nacional e popular Caldeirão do Huck, da Rede
Globo de Televisão.
Cito isso porque ele, meu querido Cristovam, é
morador do Município de Cocal dos Alves, um Município
pequenino, de quatro, cinco mil habitantes, na divisa
do Piauí com o Ceará. Esse Município já foi um destaque porque dois alunos de lá também sobressaíram
na Olimpíada Nacional de Matemática e Física. Então,
não poderia deixar de aqui prestar minha homenagem
a ele, a sua família e também, é claro, aos professores
e à direção da unidade escolar Teotônio Ferreira Brandão, que é a escola do Izael, à Diretora, Elizete Costa
do Amaral. Faço este registro como um estímulo aos
alunos do meu Estado, aos alunos do Brasil.
Também sobre educação, registro, com muito
carinho, os 50 anos do MEB.
Sabemos que a educação é um dos alicerces
para o futuro do Brasil. Sabemos o quão importante e
dignificante é para uma pessoa poder estudar, como
muda sua compreensão de mundo e sua qualidade
de vida.
Por isso, quero hoje prestar uma homenagem
ao Movimento de Educação de Base, que completou
50 anos na última segunda-feira, dia 21, e, ao longo
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desse tempo, mudou por completo a vida de muitos
brasileiros e brasileiras.
O MEB, Sr. Presidente, é um organismo vinculado
à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB,
constituído como sociedade civil, de direito privado, sem
fins lucrativos, com sede e foro no Distrito Federal.
Para termos uma ideia da importância do trabalho do MEB no Brasil, Sr. Presidente, só nos últimos
8 anos, quase 600 mil brasileiros foram alfabetizados
utilizando a metodologia do MEB, nos mais diferentes
programas: Cidadão Nota Dez, em Minas Gerais; Saber
Viver e Lutar, no Piauí, Maranhão e outros Estados do
Nordeste; e Nova Abolição, implementado no Piauí e
em nosso País ainda à época do então Ministro Cristovam Buarque.
Com esse programa, por meio do MEB, mais de
46 mil piauienses foram alfabetizados, como uma aluna de 100 anos de idade, a dona Tereza Alves, que
dizia que abriu os olhos e passou a enxergar através
das letras.
A história do MEB teve início em 1961. Nas décadas que se passaram, além da alfabetização, o
MEB implantou cursos de capacitação destinados às
comunidades, tais como o cooperativismo e o associativismo.
Destaco, portanto, a importância desse movimento e das figuras que nele se destacaram, como Dom
Helder Câmara, Dom Vicente Távora e Dom Augusto
Rocha, entre outros bispos.
Sr. Presidente, há 50 anos, o MEB realiza ações
diretas de educação popular em diversas regiões do
Norte e do Nordeste, e atualmente está presente nos
Estados do Amazonas, Roraima, Ceará, no meu querido
Piauí, Maranhão e Distrito Federal, atuando também
no Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais, no
regime de parceria com o Governo Estadual.
A opção preferencial por essas regiões está definida em seu estatuto como áreas do Brasil em que
os indicadores socioeconômicos revelam situação de
pobreza e, consequentemente, índices sociais e econômicos abaixo dos desejados.
As ações de mobilização social, de alfabetização
de jovens e adultos e de educação de base são responsabilidade de equipes regionais em cada uma das
unidades da federação em que o MEB atua.
A coordenação pedagógica, o planejamento, o
controle administrativo e a avaliação de resultados das
ações são monitorados a partir da Equipe Nacional,
localizada em Brasília.
O MEB também trabalha no contexto da metodologia “Ver, Julgar e Agir” da Juventude Operária Católica, que trouxe significativa mudança na pedagogia
da educação popular.
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Esse método, por sua simplicidade e capacidade
de operacionalizar decisões transformadoras, constituiu-se no embrião de todo processo da ação pastoral,
da manifestação pública e social da Igreja Católica.
Destaco, assim, o importante trabalho nos processos educativos de alfabetização preconizados por
Paulo Freire e continuados por inúmeros agentes e
instituições entre os quais se coloca o MEB, que possuem como princípio a redução das desigualdades
sociais mediante a conscientização e o envolvimento
das pessoas que historicamente sempre estiveram
às margens da sociedade. Portanto, é mais do que
educação.
A metodologia do MEB ressalta a dimensão histórica dos seres humanos. Ao mesmo tempo os humaniza,
pois os coloca na condição de sujeitos e, potencialmente, autônomos construtores de seus destinos.
A ação pedagógica nessa perspectiva se efetua
no horizonte de diálogos intersubjetivos e comunitários. Tal ação cria real condição de transformação nas
estruturas que oprimam o educando/alfabetizando.
Este, ao emergir como sujeito histórico, educa-se no
próprio processo.
A ação do MEB, mediante planos e projetos junto
aos excluídos, abre novas perspectivas para transformações, ajudas emergenciais e assistenciais, distribuição de renda e projetos sustentáveis.
O MEB, Sr. Presidente, merece os nossos mais
prestimosos elogios pelo seu esforço em sustentar a
ação de educação, seja em parcerias governamentais,
seja no âmbito interno das ações pastorais da Igreja
Católica, contribuindo para a superação da miséria e
da exclusão social, mediante educação popular e libertadora.
Gostaria de parabenizar todos que fazem parte
dessa trajetória, principalmente os educadores, os articuladores, os alfabetizadores, os alfabetizandos, os
militantes, os voluntários e os anônimos que ajudaram
a maravilhosa história do Movimento de Educação de
Base nos últimos cinquenta anos.
Quero registrar que a comemoração oficial pelos 50 anos do MEB acontecerá nesta quinta-feira,
em Brasília, e contará com a presença de um ilustre
convidado que representará o meu querido Piauí: o
Presidente do MEB, Dom Augusto Alves da Rocha,
Bispo Emérito de Floriano, que falará sobre as vitórias do MEB no Brasil. Ele, que já atuou na cidade de
Picos e em outras regiões do meu Estado, se destaca
nesse trabalho.
Também estarão presentes o Presidente da
CNBB, Dom Geraldo Lyrio Rocha, o Secretário Executivo do MEB, Padre Virgílio Leite Uchôa, e outras
autoridades eclesiásticas e políticas, prestigiando a
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comemoração pelo trabalho desenvolvido pela entidade ao longo desses 50 anos.
Quero, assim, render minhas homenagens a essa
importante instituição.
Por último, Sr. Presidente, também brevemente, quero transmitir uma informação que me animou
muito.
Ontem, em um encontro da Bancada do Partido
dos Trabalhadores com o Ministro da Fazenda, tratamos
de um tema que acho que é de interesse da Federação
brasileira, dos Municípios. Diz respeito a uma medida
tomada ainda pelo Presidente Lula de prorrogar o prazo para que tivéssemos a aplicação dos contratos e
convênios com a União de restos a pagar. Tendo esses
convênios dificuldades na sua aplicação, foi dado um
prazo até abril deste ano. Isso é relativo a convênios,
a empenhos do ano de 2007, 2008 e 2009.
Qual é o problema? O problema é que, por várias
razões, há um conjunto grande de obras – foi isto que
dissemos ao Ministro – que correm o risco de paralisação no meio do caminho. Todos nós – já debatemos
isto amplamente no Brasil – sabemos das dificuldades
que Municípios e Estados encontram para enfrentar
um conjunto de regras em projetos, licitações, licenças ambientais, licenças na área do Iphan, licenças
vinculadas à área arqueológica, dependendo da área
em que vamos realizar uma obra.
O fato é que uma medida como essa poderia
causar um prejuízo muito grande. Eu, como Governador, acompanhei a medida tomada em 2006, quando
foram encerrados os convênios. Além de todos esses
problemas, imediatamente, o órgão que representa os
Ministérios nos Estados, a Caixa Econômica Federal,
por força de lei, ainda é obrigado a encaminhar uma
tomada de contas especial.
Ora, como eu dizia ao Ministro, hoje, verificamos
que, muitas vezes, um Prefeito – é o exemplo de um
Prefeito, mas também podem ser os Governadores –
comemora mais o seu Município não estar no Cauc.
Comemora muitas vezes mais do que uma vitória eleitoral, por conta da dificuldade que se tem hoje para
tirar um Município da inadimplência. Ora, nesse caso
é o Poder Público que está tomando uma medida que,
já se sabe, vai gerar uma inadimplência.
Então, a Presidente Dilma – era isto que eu dizia
lá – tem esta missão de colocar um conjunto de obras
importantes em diferentes áreas – habitação, obras
vinculadas a estradas, à energia. Então, uma medida
como essa vai colocar uma quantidade enorme de Municípios brasileiros, cerca de 70%, e todos os Estados
que tiverem uma situação como essa inadimplentes.
Acho que esse não é o objetivo, não é o desejo.
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Então, levantamos esse problema. Qual foi a conclusão a que chegamos lá? O Ministro autorizou uma
equipe, para reavaliar – Secretaria do Tesouro, Ministério
do Planejamento, Casa Civil, em articulação com a Caixa
Econômica Federal e com as autarquias –, exatamente
para que se possa separar o caso dessas obras que
estão em andamento. Com que objetivo? Para que elas
possam prosseguir até serem concluídas.
Imaginem uma ponte que está na metade; imaginem uma rodovia que está pela metade. Enfim, ficaríamos com um cemitério de obras inacabadas. O Congresso Nacional, inclusive, já teve até CPI para discutir
obras inacabadas, e comprovou-se ali que, no caso de
muitas delas, o problema não era dos gestores.
Então, alegrei-me muito com esse ponto.
Chamou-me a atenção, de forma especial, 2009.
Ora, percebe quem acompanha o Parlamento que é
exatamente no final do ano que o Governo coloca mais
os empenhos. Às vezes, segura, segura, segura, e é
ali, em novembro, às vezes no último dia útil do ano – o
Senador Cristovam, que já foi Governador, sabe disso
–, que se faz boa parte dos empenhos. Isso aconteceu,
também, em 2009.
Nós começamos o ano de 2010 e, no primeiro
semestre, o Governo também, por várias razões – tinha
havido a crise em 2009, que adentrou 2010 –, segurou, segurou, e foi em abril, maio, junho que se fez a
liberação das primeiras parcelas. Então, é autorizada
a contratação, porque a Caixa não dá esse contrato, e
às vezes as empresas também não querem começar
a obra, sem ter pelo menos uma parcela de dinheiro
na conta. O resultado é que em seguida entrou a eleição. Aí vem o calendário eleitoral,que se arrasta até o
mês de outubro, quando fica praticamente impedido
o repasse de recursos.
Faço aqui essa análise, exatamente para dizer da
justificativa que apresentamos. E o Ministro também
ficou de olhar com carinho essa situação de 2009. O
ideal é que possamos prorrogar até dezembro deste
ano, dando tempo, com o cronograma de liberação
de recursos, para dar condições de fazer aquilo que o
povo brasileiro mais espera de um Governo: obras –
obras começando, obras terminando, porque é nisso
que queremos ver a aplicação dos recursos públicos.
Ali o Ministro manifestou essa posição. Eu acho que
é uma notícia boa, importante, para que possamos
garantir que ultrapassemos esse prazo de 30 de abril
e, quem sabe, cheguemos ao final de dezembro em
condições de realizar todas essas obras.
Fico feliz pelo Brasil e, de modo especial, por um
conjunto de obras do meu Estado, por meio do Governo do Estado e dos Municípios.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Falará agora, como orador inscrito, S. Exª, o
Senador Cristovam Buarque.
V. Exª terá o tempo regimental.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, na
semana passada, o Brasil teve a grata surpresa de
perceber que somos a sétima potência econômica
do mundo, ou seja, que, em relação à soma da nossa
produção, ao nosso Produto Interno Bruto, só há seis
países na frente. Estamos na frente, inclusive, de países que são considerados ricos. O Brasil é uma grande
potência. Ninguém pode diminuir o feito de uma nação
que, até pouco tempo atrás, era pobre e que hoje tem
uma riqueza desse tamanho, mas não temos o direito, Senador Taques, de nos iludirmos com esse lado
das estatísticas.
Na mesma semana em que tomamos conhecimento, Senador Paim, de que somos a sétima economia do mundo, tomamos conhecimento de que somos
a 80ª em educação. Nada justifica isso. Ao ver esses
dois dados simultaneamente, lembrei, e aqui falo direto
ao Senador Paulo Paim, de uma visita que Dom Pedro
II fez à França, em que se encontrou com o grande
escritor Victor Hugo, que se negou a apertar a mão de
Dom Pedro II, porque disse que não apertava a mão
de um imperador de um grande país onde ainda havia
escravidão. Hoje, se viajarmos por aí não nos surpreendamos se alguém disser que não aperta a nossa mão,
porque somos a sétima economia do mundo e o 80º
lugar em educação. Ou, se quiserem comparar com
outro dado, somos o 53º que não cumpriu as metas do
milênio. Qüinquagésimo terceiro é muito!
Países muito menores, como o Azerbaijão, o Paraguai, o Peru, a própria Palestina em guerra, cumpriram
melhor as metas do milênio do que o Brasil. Somos
a sétima economia, mas somos a 55ª em renda per
capita. Ou seja, nós somos uma grande economia na
soma, mas, quando distribuímos para todos, estamos
em 55º lugar. Não podemos alegrar-nos tanto.
Pior, muito pior, somos a sétima economia do
mundo, mas estamos, pasmem, em oitavo lugar como
pior concentração de renda. Atrás de nós só estão
Guatemala, Suazilândia, República Centro-Africana,
Serra Leoa, Botsuana, Lesoto e Namíbia.
Não podemos relegar o fato de sermos a sétima
potência, mas não podemos iludir-nos com o fato de
sermos a sétima potência do ponto de vista econômico.
Senador Taques, que tanto se preocupa com
isso, somos o 79º país, de acordo com a Transparência Internacional, em percepção da honestidade e sua
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importância na vida pública. A Transparência Internacional dá notas que seriam notas que corresponderiam à honestidade da atividade pública. A maior nota
é 10; o Brasil tem 3,7. Somos a sétima economia do
mundo, mas somos reprovados em honestidade na
atividade pública.
Somos o oitavo pior país do mundo em número de analfabetos, ou seja, somos a sétima potência
econômica do mundo e temos 14 milhões de analfabetos, três vezes mais o número de 1888. Diminuiu a
proporção, mas o número ficou três vezes maior. E, em
1888, os nossos grandes líderes republicanos fizeram
uma bandeira e escreveram nela “Ordem e Progresso”,
sabendo que, naquela época, quase 60% não sabiam
ler. Ou seja, uma bandeira para poucos. Hoje, a nossa
bandeira é desconhecida por 14 milhões de brasileiros, porque, se a gente misturar as letras do “Ordem e
Progresso”, esses analfabetos vão continuar achando
que é a mesma bandeira. Se a gente escrever “Ordem
e Progresso” em inglês, em francês, eles vão achar
que é a mesma bandeira.
Somos a sétima potência econômica do mundo,
mas temos hoje 14 milhões de analfabetos. Nós temos
de ter vergonha de sermos a sétima potência econômica
do mundo e de termos o analfabetismo também.
Não vou dizer que tenhamos vergonha de sermos
a sétima potência econômica, mas, quando juntamos
isso como o número de analfabetos, temos, sim, a
obrigação de nos envergonharmos como Dom Pedro
II se envergonhou quando Victor Hugo se negou a
apertar a mão dele.
Somos o 46º país, último país – porque a pesquisa
só foi feita para 46 – na pesquisa da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE,
em jovens concluindo o ensino médio.
Tínhamos de ter vergonha de continuar nessa posição social, sobretudo por sermos a sétima potência na
economia. Se fôssemos a centésima potência, a gente
poderia lamentar os indicadores sociais, mas não nos
envergonharmos deles. Mas, se estamos tão bem na
economia e tão mal no social, nós temos, sim, de nos
envergonharmos como Dom Pedro II se envergonhou
diante de Victor Hugo, cento e poucos anos atrás.
Nós somos um país dos piores do mundo na permanência de criança na escola. Permanência do ponto
de vista de ficar o dia inteiro, se for horário integral, que
não temos, mas de ficarmos as quatro horas. Nossas
crianças só ficam na escola, uma imensa maioria, até
a hora da merenda, porque vão ali para comer, porque
nossas escolas se transformaram em restaurantes mirins, porque dão a comida, o que felizmente já se faz,
mas as crianças não ficam o dia inteiro, os professores
não dão dever de casa e as crianças não ficam todos
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os dias indo à escola, não ficam todos os meses indo
à escola, e não ficam todos os anos indo à escola, até
os dezoito anos.
Nós somos campeões, pelo lado negativo, lanterninhas na permanência de criança na escola: no
número de horas por dia, no número de dias por semana, no número de meses por ano, no número de
anos até os dezoito anos de idade.
Nós não temos o direito de comemorar a posição que adquirimos, de sétima potência econômica
do mundo. Não podemos ficar tristes por sermos uma
potência econômica, mas não podemos comemorar.
Não temos o direito de comemorar.
Como D. Pedro II não tinha o direito de comemorar que o Brasil era um dos maiores exportadores de
açúcar, de café, nas costas dos escravos. E Victor Hugo
percebeu isso, e teve a força de dizer que não apertava
a mão do imperador. E alguns dizem, biógrafos de D.
Pedro II, que aquele foi um dos pontos fundamentais
para que ele fizesse a inflexão na direção de defender
a abolição da escravatura.
Nós não temos o direito de chegar a R$3 trilhões
por ano e não termos bons salários para os professores;
e não termos professores bem preparados; e não termos todas as crianças na escola; e não termos todas as
crianças em escola igual na qualidade. Porque o maior
problema do Brasil não é apenas as crianças ficarem
pouco tempo em escolas ruins, mas as escolas serem
diferentes, Senador Wellington. Porque o berço da desigualdade está na escola, o berço da desigualdade é
a escola. É ali que fabricamos a desigualdade.
Nós não temos o direito de ser a sétima potência
econômica do mundo e continuarmos na vergonhosa,
vexaminosa posição social em que nós estamos.
Mas eu quero concluir, Senador Taques, dizendo que essa sétima posição econômica não vai durar
se não formos capazes de resolver o problema social,
até porque nós somos a sétima potência econômica
do mundo, mas produzindo e exportando coisas parecidas com aquelas dos anos 50, 60, 70. Nós exportamos ferro, nós exportamos soja, nós exportamos
muitos produtos industriais, mas da indústria mecânica; nós não exportamos bens de alta tecnologia ainda. Nós exportamos até automóveis, mas importamos
os chips. Até os nossos aviões, que são símbolo da
modernidade e da tecnologia, quando a gente olha lá
dentro, a inteligência, o conteúdo de inteligência em
geral é importado.
Não há futuro na economia se não houver futuro
na ciência e na tecnologia que a economia usa. Se continuarmos nesse ritmo, em vez de chegarmos à quarta, à quinta, nós vamos, dentro de algumas décadas
mais, decair outra vez, porque os outros países estão
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investindo em ciência e tecnologia, o que exige investimento em educação. E, a partir daí, nossa economia
começará a ter o que se chama termos de intercâmbio, que vão levar à perda, porque nós precisamos de
toneladas e toneladas de ferro para importar gramas
de chips. Aí não tem futuro.
Eu vim aqui não para ficar triste com a sétima
economia do mundo – até sinto uma certa alegria –
mas vim também aqui para manifestar a minha preocupação, a minha tristeza, e eu diria, como D. Pedro
II sentiu naquele dia, a minha vergonha de sermos a
sétima potência econômica do mundo e estarmos tão
atrasados nos aspectos sociais. E a minha grande preocupação ao saber que, se não mudarmos o quadro
social, o futuro da economia não vai continuar brilhante
por muitas décadas. Pode continuar por alguns anos,
mas não resistirá até meados deste século, quando os
outros países todos forem os inventores, os construtores, os modernizadores, os produtores das novidades, e
nós continuarmos sendo a sétima potência econômica
do mundo produzindo as coisas antigas.
Isso é o que eu tinha para falar, Senador Paim,
mas eu vejo que o Senador Wellington me perde um
aparte e isso só pode engrandecer o debate e a minha
fala. Por isso eu peço permissão ao Presidente para
passar a palavra ao Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu que
agradeço, meu querido Senador Cristovam Buarque,
meu professor. É sempre um prazer e aprendo muito
sempre que ouço V. Exª. Comentava há pouco com
o nosso agora Presidente Paulo Paim a admiração
que todos temos pela dedicação de V. Exª à causa da
educação. V. Exª, na verdade, atua em vários campos
importantes da área social, da área econômica, enfim,
mas com a educação como foco, ou seja, uma vida
inteira dedicada à área da educação.
E eu queria concordar com V. Exª, concordar e
citar um exemplo singelo do efeito da educação na economia, como em todas as áreas, pela experiência que
eu pude vivenciar no Piauí. V. Exª se lembra quando
esteve lá no Piauí com o Presidente Lula lançando o
Programa Fome Zero.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Lembro.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – E eu dizia para ele, e V. Exª era minha grande âncora naquela
discussão, da importância de se cuidar da questão do
alimento, mas também da educação. E registro meu
convencimento: o problema, por exemplo, do Nordeste
não tem nada a ver com seca, com semiárido. O problema é educação.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito bem, Senador Wellington.
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O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – O problema do meu Estado é educação. E veja: só o fato de a
gente passar nesses últimos onze, doze anos de uma
situação de poucas escolas, e, repito, inclusive muitas
delas ainda hoje sem a devida qualidade que desejamos, mas sair de 35 escolas de ensino médio para
520 escolas, já era um avanço importante; e tínhamos
tido avanços no ensino fundamental. Lá mesmo experimentamos com V. Exª um modelo da escola ideal em
vários Municípios, uma escola dentro dessa concepção
que V. Exª traz neste debate, o efeito de a gente ampliar as condições de profissionalização, as condições
de melhorar a qualidade da educação. O meu Estado
saiu de um Produto Interno Bruto nominal, em 2002,
de R$7 bilhões, e a previsão – os dados oficiais não
foram ainda divulgados –, a previsão é ter chegado a
2010, oito anos depois, em aproximadamente R$20,
R$21 bilhões em PIB. Ou seja, a educação permite
inclusive que se tenha um crescimento econômico
com distribuição de renda. Não é possível distribuição
de renda sem a educação equilibrada dentro de um
Estado. Então, eu quero aqui parabenizá-lo por esse
alerta que nos faz, por essa cobrança que faz aqui e
quero aqui, de forma muito humilde, como seu aluno,
seu aprendiz, aqui me somar nessa batalha para que o
Brasil coloque a educação, coloque a área da ciência,
da tecnologia, da pesquisa como um instrumento não
só de erradicação da miséria, mas também de tornar
o Brasil de forma consolidada como uma importante
potência, não só na economia, mas uma potencia em
educação do mundo. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu que agradeço, Senador Wellington.
Quero concluir, Senador Paim, dizendo que esta
Casa não pode ficar alheia a esse divórcio entre a
potência econômica e o atraso social. Não podemos
ficar alheios E nem podemos também ficar apenas comemorando apenas pequenos, minúsculos passos. O
que o Senador Wellington mostrou para o Piauí não é
um pequeno passo; temos que fazer no Brasil inteiro
nessa dimensão pelo menos. Nós não temos o direito de comemorar passos pequenos no social quando
damos passos gigantes no econômico. Na economia
estamos dando passos gigantes. Por que não podemos
dar passos gigantes também no social?
E, para mim, o caminho é a educação; para mim,
os recursos para a educação já existem graças a essa
potência econômica que nós somos. Esse discurso poderia estar equivocado, podia ser um otimismo exagerado se eu estivesse falando 20 anos atrás; não hoje.
Hoje é possível. Depende da gente, e o Senado tem
um papel a cumprir, o Senado precisa levar adiante
esse papel.
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Nesta semana tomou posse o Presidente do Senado do Chile. Tive a oportunidade de ler o discurso
do Presidente do Senado e vi como ele colocou uma
pauta no Senado chileno que permitia àquele país
usar o Senado como um veículo da transformação. O
novo Presidente do Senado chileno, Guido Girardi, é
um jovem médico e coloca com maior clareza que o
Senado pode ser a Casa fundamental do encontro dos
dois Chiles em um só Chile, e esses dois Chiles se encontrarão quando a escola for igual para todos.
Esse é o desafio que a gente precisa colocar no
Senado, para que este Senado, quando for à França,
não tenha nenhum escritor como Victor Hugo, que
se negue a apertar a mão de um Senador brasileiro,
porque saberá que, pelo menos, nós estamos lutando para que este País seja a 7ª potência econômica
do mundo, mas seja também a 7ª potência social do
mundo onde nós vivemos.
Era isso, Sr. Presidente, agradecendo o tempo
que me foi dedicado.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Pedro Taques, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Cristovam, meus cumprimentos
a V. Exª por todo o seu pronunciamento, terminando por
ter se referido a mim. Achei importante aquele momento que V. Exª contou que o grande escritor na época,
mais de cem anos atrás, se negou a pegar na mão de
D. Pedro II, porque aqui era um País onde ainda havia
trabalho escravo. Mais uma aula de História para todo
o povo brasileiro que V. Exª dá da tribuna.
Parabéns a V. Exª!
Passo a palavra, neste momento, ao Senador
Armando Monteiro, como Líder do PTB.
Em seguida, teremos o Senador Walter Pinheiro, e
o Senador Marcelo Crivella encerra a noite de hoje.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, no Brasil de hoje, poucas ações mostramse tão necessárias e tão urgentes como a promoção,
por parte do Governo Federal, de uma política ativa
de defesa comercial. Afinal, Sr. Presidente, são cada
vez mais evidentes os prejuízos causados a diversos
setores da nossa indústria pela concorrência em condições não isonômicas com os produtos importados,
especialmente os asiáticos.
De acordo com matéria recentemente publicada
pela Folha de S.Paulo, 80% do crescimento da demanda por nossos produtos industrializados no último trimestre do ano passado foi suprido por outros países.
Tal situação é extremamente preocupante.
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Sabemos, Senador Cristovam Buarque, que em
muitos países da Ásia os governos incentivam certas
práticas desleais de comércio, tais como subsídios irregulares ou a prática dumping em desfavor da competitividade dos demais países.
Ademais, para beneficiar o setor de exportação,
muitos daqueles países desvalorizam artificialmente
suas moedas. Na China, por exemplo – e essa é a
opinião de renomados consultores internacionais –,
o yuan está defasado em cerca de 40% em relação
ao dólar.
Srªs e Srs. Senadores, há de se considerar que
no Brasil, de acordo com conceituados especialistas,
vem ocorrendo exatamente a situação inversa: em
relação ao dólar, o real estaria sobrevalorizado em
torno de 30%.
A conjunção de todos esses fatores, como não
poderia deixar de acontecer, é extremamente ruinosa
para a indústria brasileira.
Se, em 2003, Sr. Presidente, os produtos importados representavam 13,8% dos bens industriais consumidos no País, em 2010, essa participação subiu para
24%. A situação se revela ainda mais cruel quando
se constata que, em alguns segmentos industriais, os
produtos importados já respondem pela maior parte
do nosso mercado interno.
No setor de materiais e dispositivos elétricos, por
exemplo, o peso das importações no total do consumo doméstico passou de 46,5% para 64%. No setor
de equipamentos eletrônicos e de comunicação, a
participação dos produtos importados subiu de 30%
para 58,5%.
E em muitos outros setores, Sr. Presidente – dos
produtos de borracha e plástico aos equipamentos de
transporte; dos minerais não metálicos aos têxteis; da
metalurgia básica aos veículos automotores –, ocorreu o mesmo fenômeno: consumimos mais produtos
de fora e menos produtos nacionais
É claro, Srªs e Srs. Senadores, que muitos desses números refletem a maior inserção do Brasil no
mercado internacional. Seria natural imaginar que tal
coeficiente de importação se elevasse no Brasil. Não
obstante, devemos estar atentos para que esse intercâmbio mais intenso com as demais economias mundiais obedeça a parâmetros mais equilibrados e com
o devido respeito às regras básicas da concorrência.
Nossa indústria, todos sabem, apesar de ter padrões
de produtividade e eficiência bastante razoáveis, não
prescinde de uma efetiva política de defesa comercial
que a proteja do verdadeiro tsunami representado
hoje pelos produtos asiáticos.
Instrumentos para implementação dessa política,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos vários à
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disposição. Desde a valoração aduaneira, por meio da
qual se tentam contrabalançar os efeitos da moeda
chinesa desvalorizada, passando pela imposição aos
bens importados das mesmas regras de certificação
técnica dos produtos domésticos, até a salvaguarda
transitória, que pode ser acionada contra importações
que estejam desorganizando o nosso mercado, e até
mesmo os mais diversos mecanismos previstos na
legislação antidumping.
Nesse contexto, uma das mais importantes políticas para a agenda da competitividade é a Política
de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Em vigor desde
2008, a PDP tem como principais objetivos:
Consolidar a confiança na capacidade
de crescer, com uma maior integração dos
instrumentos de políticas existentes, fortalecer a coordenação entre instituições de governo e aprofundar a articulação com o setor
privado.
Recentemente, o Governo Federal anunciou a
revisão da PDP, e pretende lançar uma nova proposta
ainda em maio deste ano. Segundo o Ministro Fernando
Pimentel, o desafio dessa nova etapa está lançado não
apenas ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior ou ao atual Governo, mas, sim, ao
próprio País.
Nesse sentido, apresentei um requerimento de
audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos convidando representantes do Governo, do setor
produtivo e da universidade para trazer a esta Casa a
discussão da chamada agenda da competitividade.
Portanto, estou convicto de que o Senado da República não pode se furtar de participar desse debate.
E eu, em particular, estarei sempre atento e defendendo melhores condições institucionais para que a nossa
economia e nossa força empreendedora possam aumentar a competitividade e a produtividade, sem perder
sua capacidade de inserção internacional.
Creio, meu caro Senador Cristovam, que uma
economia que já se transformou numa economia razoavelmente complexa, que tem uma inserção internacional crescente, não prescinde de instrumentos
de uma política de defesa comercial adequada. Não
se trata de oferecer proteção a setores ineficientes,
não se trata de compactuar com a ineficiência, mas
de reagir às condições que estão hoje presentes no
mercado internacional e ao acirramento da competição em escala global.
Isso fica ainda mais claro quando se considera
que o Brasil ainda tem uma série de custos sistêmicos
elevados – custos que se traduzem bem na expressão
“custo Brasil” –, que estão representados por uma série
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de desvantagens em relação ao ambiente tributário,
ao custo de capital, às deficiências de infraestrutura
e logística – ainda associadas a alguns aspectos da
nossa força de trabalho, já que a escolaridade média
da nossa mão de obra, sabe bem V. Exª, ainda está
aquém dos padrões verificados nas economias com as
quais o Brasil hoje compete de forma mais direta.
Tudo isso nos impõe, a meu ver, atuar em duas
áreas. Em primeiro lugar, não podemos descurar da
questão da defesa comercial para que não desmontemos essa plataforma manufatureira que foi criada por
gerações de brasileiros. Em segundo lugar, devemos
atuar no sentido de buscar essa agenda da competitividade, que passa pela inovação, que tem a educação
como um pilar fundamental – sabe bem V. Exª –, porque
os ganhos de produtividade no futuro dependerão da
capacidade de inovar crescentemente, inovar processos, inovar produtos.
Portanto, creio que o Senado, que esta Casa,
tem de discutir a nova fase da política de desenvolvimento produtivo, e estaremos muito interessados em
estimular e promover esse debate.
Era esse, Sr. Presidente, o nosso pronunciamento.
Concedo um aparte ao grande Senador Cristovam Buarque, meu conterrâneo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Muito obrigado pela generosidade, que é típica de
pernambucano. Senador, sem nenhuma generosidade, digo que pouca gente aqui teria condições de falar
com tanta acuidade e correção sobre o problema que
vivemos, de uma indústria que cresce, mas que está
ameaçada por uma globalização que pode nos beneficiar e também pode nos ameaçar. Quero, em primeiro lugar, dizer que eu comparto com V. Exª a ideia de
que precisamos ter uma política industrial. Não podemos cair na ilusão de que o protecionismo deve voltar, mas também não podemos cair na ilusão de que,
liberando total, nos sairemos bem. Não é verdade! Os
outros países cuidam, sim, dos seus aspectos comerciais, eles têm regras. Vimos, na visita do Presidente
Obama, como ele se negou a abrir mais o mercado
americano para o nosso etanol, para o nosso suco de
laranja, para o nosso algodão. Eles têm suas medidas
de restrição ao comércio. Temos que ter coragem de
pensar nisso também. Além disso, tenho a impressão
de que nos viciamos muito na âncora cambial para
segurar a inflação. Não queremos controlar os gastos
públicos, ainda que a Presidenta e o Ministro Mantega
estejam tentando reduzir em R$50 bilhões os gastos
do Governo. Digo isso, porque não há o compromisso
claro de toda a Nação brasileira: a própria Presidenta
e o Ministro enfrentam a vontade nacional de gastar,
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gastar, gastar. Ao não controlar gastos públicos, temos
que aumentar taxas de juros e, aí, atraímos dólares,
fortalecemos o real, e fica mais barato importar do que
produzir aqui. É um problema muito mais amplo, como
o senhor colocou, e que toca, inclusive, na competitividade, que passa pelo custo Brasil nas estradas, nos
portos e – fiquei feliz ao ouvi-lo fazer menção nesse
sentido – na capacidade de inovar, que depende da
educação. Cada cérebro não educado é uma perda no
potencial inovativo do País. Cada cérebro é importante, porque poderia ser aquele exato cérebro que iria
trazer a invenção de um novo produto que ganharia
o mercado internacional, como a Finlândia conseguiu
com esses telefonezinhos ganhar o mundo inteiro. Fico
feliz com o seu discurso e acho que ele tem que ser
debatido por esta Casa com muito mais tempo do que
apenas nesta noite de quarta-feira. Espero poder dialogar mais com o senhor para encontrarmos um caminho
que possa trazer uma competitividade cada vez maior
para o Brasil, mas sem descuidar para, quando não
houver competitividade, e sem romper com as regras
da OMC, não deixarmos o País ser invadido por produtos que aqui chegam por causa do dumping, seja
social, seja de preços, praticado por outros países.
Parabéns por seu discurso. Espero que o Senado se
debruce sobre ele para que ajudemos o governo brasileiro a encontrar um caminho.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Muito obrigado, Senador. O seu aparte enriquece o
nosso pronunciamento.
V. Exª, em muito boa hora, lembra a necessidade
de promovermos um rearranjo na política macroeconômica, de modo que, usando mais a política fiscal,
possamos abrir espaço para reduzir as taxas de juros
e, aí sim, podermos pensar em conter essa forte apreciação da nossa moeda, que está sendo estimulada
por esse grande diferencial que existe entre a taxa de
juros interna e as taxas de juros que são praticadas
hoje no mercado internacional. É o que se poderia
chamar um arranjo macroeconômico pró-crescimento.
O Brasil precisa buscar, na política fiscal, a forma de
podermos ter uma política monetária menos hostil e
mais amigável aos interesses do setor produtivo.
Muito obrigado a V. Exª.
Encerro e agradeço ao Presidente pela tolerância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Armando Monteiro,
por seu pronunciamento em defesa dos empresários
e, permita que eu diga também, dos trabalhadores,
porque um depende do outro. A sua lógica é a lógica
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do emprego. Pode saber que estou junto nessa caminhada.
Passamos, de imediato, a palavra ao nobre Senador Walter Pinheiro. Em seguida, falará o Senador
Marcelo Crivella e, depois, o Senador Suplicy.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, meu caro Senador Paulo Paim, e
Srªs e Srs. Senadores, hoje foi um dia de importantes
debates nas Comissões de Ciência e Tecnologia, de
Meio Ambiente e de Infraestrutura, já que promovemos
uma audiência pública em conjunto. Essa audiência
nos permitiu, inclusive, fazer um bom debate sobre
a questão da matriz energética, o que abre, de uma
vez por todas, de forma consistente, o debate sobre
a opção de utilização da energia nuclear, que é fundamental. Lamentavelmente, fizemos isso a partir da
tragédia ocorrida no Japão. Um ditado meu pai sempre
repetia: “Quando a barba do vizinho arde, colocamos
a nossa de molho”.
Portanto, creio que foi muito importante esse debate ocorrido no dia de hoje, o qual abre uma série de
questionamentos, como os que o Senador Lindbergh
Farias, o Senador João Pedro e eu fizemos, reivindicando o debate sobre a Amazônia. Isso serviu para
entendermos que é possível construir outras fontes
de energia, não com a satanização da energia nuclear. Não se trata disso, não estamos satanizando uma
fonte de energia, mas precisamos discutir a partir das
respostas que não temos. Ali isso ficou muito evidente.
Conheço os riscos da energia nuclear apresentados
hoje, mas não conheço os riscos, meu caro Senador
Paulo Paim, decorrentes da ausência de um plano
de contingência e de uma cultura de segurança nuclear, a qual não conseguimos estabelecer no País.
E há reflexos de problemas diversos, que nos podem
apresentar resultados completamente conflitantes.
Não estamos falando de algo que, quando acontece,
seu efeito é controlável. Estamos falando de vidas e
de processos que se arrastam por anos a fio para se
obter uma solução.
Nessa linha, tive oportunidade de falar recentemente da iniciativa do Governo da Bahia na questão da
geração de energia eólica. Já há 34 usinas apontadas
até 2014, com uma geração em torno de 997,4 MW/
ano, o que daria para atender aproximadamente quatro
milhões de baianos. Além dessa atitude importante em
relação à geração de energia eólica, estamos vendo
o desenrolar da instalação de quatro empresas para
a fabricação de aerogeradores na Bahia. A Alstom,
inclusive, no dia de hoje, firmou compromisso para
concluir sua fábrica em setembro deste ano, na cidade
de Camaçari. Isso pode, efetivamente, gerar algo em
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torno de 500 empregos diretos e investimento de R$50
milhões, garantindo, dessa forma, um nível de atendimento à demanda dessas novas usinas. De qualquer
maneira, já estão contratadas a Alstom, a Gamesa e
a GE, e uma quarta empresa está em tratativas com a
nossa Secretaria de Indústria e Comércio. Aliás, hoje,
tive a oportunidade de receber aqui a visita do nosso
Secretário James Correia, que é também oriundo do
setor de infraestrutura, do setor de energia. A partir
desse esforço da Secretária de Indústria e Comércio,
estamos assistindo a essa verdadeira revolução da
fonte alternativa.
Hoje, na cidade de Salvador, no Estado da Bahia,
o Governador Jaques Wagner inaugurou, meu caro
Suplicy, a primeira usina termoelétrica de biogás do
Nordeste. Isso ocorreu na cidade de Salvador. Foi uma
iniciativa de uma empresa do grupo Vega, que trabalha com a questão ambiental. Essa primeira usina termoelétrica de biogás do Nordeste trabalhará com 2,5
milhões de toneladas de resíduos. São R$50 milhões
de investimentos. Estamos falando de uma produção
anual de aproximadamente 150 mil MW/ano, o que
significaria, numa conta direta, um atendimento a 300
mil residências. Estou me referindo, com essa produção, ao atendimento em um ano. Portanto, é uma fonte
alternativa. É uma alternativa viável. Muita gente dizia:
“Ah, mas isso se dá numa escala muito reduzida, numa
escala baixa”. Estou falando aqui de 150 mil MW/ano,
de 300 mil residências atendidas, com um investimento
de R$50 milhões, Senador Paulo Paim. Há risco? Em
todas as coisas, há risco, mas esse risco é menor. E a
matéria-prima que utilizamos é o lixo doméstico, que é
recolhido, todos os dias, nas ruas das nossas cidades,
sendo, portanto, matéria-prima capaz de ser utilizada
com efeito prático e direto: além da contribuição para
a geração de energia, também estamos contribuindo
para o meio ambiente. A utilização dessa matéria-prima
nos permitirá a adoção de medidas melhores que a
manutenção de aterros, que terminam virando lixões
nas grandes cidades, sem levar em consideração o
aspecto do que isso traz para a saúde do nosso povo.
Portanto, é para essa iniciativa que eu queria chamar
a atenção no dia de hoje.
Ainda em relação às atitudes tomadas no Estado
da Bahia, quero aproveitar também para realçar uma
das coisas que nos chamam a atenção no mundo da
tecnologia: a burla. Os Secretários da Fazenda do País
inteiro, meu caro Senador Paulo Paim, têm se mobilizado na direção de evitar que uso de tecnologia, a
compra via Internet se configure como uma burla ao
sistema de arrecadação de cada Estado. A Folha de
S.Paulo noticiou, no dia de hoje, que o Governo da
Bahia está apreendendo mercadorias adquiridas pela

Março de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Internet, até que seja paga parte daquilo que se refere
ao tributo do Estado. Em relação ao jeito como é feito
o recolhimento do ICMS, argumenta, com justa razão,
o nosso Secretário de Fazenda, que é aguerrido nessa
área e que é Presidente do Confaz, o nosso Carlos
Martins, que o Estado perde arrecadação. Portanto, é
fundamental a atitude do Estado nesses episódios.
Eu diria até que, com isso, existe mais que uma
guerra fiscal. Isso reforça a necessidade de retomarmos o debate aqui sobre a reforma tributária. Estamos
basicamente no segundo mês desta Legislatura e, por
enquanto, nós, tanto Deputados quanto Senadores,
ainda não tivemos uma atitude firme no que diz respeito ao caminho para se alcançar essa reforma tributária. Além disso, do ponto de vista do contribuinte,
das empresas, dos Estados e Municípios, a reforma
tributária, talvez, seja ainda mais urgente, e sua não
realização impacta no bolso desse contribuinte. O resultado se dá na ponta.
Nesse caso em questão, as empresas chamadas
de “ponto com” – é esse o título que damos a esse tipo
de comércio eletrônico – vendem suas mercadorias por
todos os cantos do País, mas fazem o recolhimento
de imposto no Estado onde a sede da empresa está
localizada. Para termos uma ideia, meu caro Senador
Paulo Paim, quero dizer que, somente no ano de 2010,
a Bahia perdeu R$85 milhões, fruto da evasão, fruto
dessa manipulação na Internet no “ponto com”, o que
nos causa grande prejuízo.
Na nossa opinião, não importa o destino ou o Estado por onde a mercadoria vai circular. Geralmente,
os Estados de origem das mercadorias são os Estados
centrais: Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, meu caro
Senador Marcelo Crivella, meu irmão em Cristo, não
quero travar guerra alguma com o Rio. Apenas queremos que esse tipo de batalha seja estabelecido para
favorecer os outros Estados. Assim, o que for comercializado no Rio será do Rio, o que for comercializado
na Bahia será da Bahia, por aí afora. Portanto, essa
atitude permite que a totalidade dos impostos recolhidos pelas lojas sejam aplicados nos locais onde
esses comércios se estabelecem. É fundamental que
trabalhemos nisso.
Quero encerrar esse assunto, deixando claro o
nosso posicionamento. Ao mesmo tempo em que reclamamos dessa prática, quero aqui dizer da falta de
legislação. Inclusive, estamos elaborando um projeto,
buscando ajustar essa questão no Parlamento, no que
diz respeito a essas compras na Internet, para que fiquem totalmente no Estado os impostos arrecadados
onde há o comércio. Bahia, Piauí, Mato Grosso e Ceará já tributam em 10%. E, ontem, tivemos uma grande
vitória no Estado da Bahia, ou melhor, isso ocorreu

Quinta-feira 24 08027

no dia 21: a publicação é de ontem, mas a decisão do
Tribunal foi do dia 21, segunda-feira. O Tribunal concedeu o direito ao Estado da Bahia de recolher, nas
vendas pela Internet, a cifra de 10%. Portanto, é uma
batalha ganha. Esperamos, inclusive, a partir dessa
decisão, consolidar a legislação aqui, aplicando-a em
cada Estado, para evitar que coisas como essas que
se processaram e das quais falei em relação à Bahia
não aconteçam em outros lugares, provocando perda
efetiva na arrecadação dos nossos Estados.
Para concluir, Sr. Presidente, nessa mesma linha, quero aproveitar e fazer esse gancho do debate
comercial, das disputas intramuros, às quais eu me
referi, para fazer a associação disso com outra batalha
que travamos, inclusive, extramuros. Refiro-me à visita,
nesse contexto, do Presidente Obama ao Brasil.
O Presidente Obama esteve aqui no último fim
de semana. Se fizermos uma leitura de resultados
práticos imediatos, diremos que não houve resultado
algum. Isso não se mede dessa forma, Suplicy. Não
é na base do resultímetro que vamos avaliar os efeitos positivos de uma visita como essa. Mas é um reconhecimento, eu diria, importante da independência
do Brasil nessas relações, no que diz respeito a uma
postura, ao longo dos anos, de subserviência, de um
alinhamento automático.
Nesse particular, eu diria que a postura mudou
muito nesses últimos oito anos. Aí poderemos enxergar a postura do chancelar Celso Amorim durante a
gestão do nosso companheiro Luiz Inácio Lula da
Silva, que passou a tratar os Estados Unidos com a
mesma atenção dispensada a todos, sem qualquer
tom grosso com a Bolívia ou com o Paraguai, nem
tampouco num tom fino e manso com os Estados Unidos. Agiu na regra, no limite, olho no olho, no mesmo
patamar. É óbvio que não nos distanciamos de Cuba
e da Venezuela. Defendemos a causa da Palestina, a
criação de países, a reclamação com a desocupação
dos territórios ocupados, o direito de o Irã desenvolver
seus projetos. Tratamos, de forma veemente e firme, a
questão do Consenso de Washington, inclusive rejeitando esse Consenso, falando de forma altiva sobre
a questão das dificuldades financeiras e substituindo,
de uma vez por todas, a questão da intervenção do
FMI, do Banco Mundial, do Departamento do Tesouro
ou coisa que o valha por uma ação contundente. Relacionamo-nos com todos eles, mas mantendo nossa
altivez, mantendo nossa posição.
Foi por isso que o Brasil – e faço questão de
dizer isto – recebeu, como um todo, de forma muito orgulhosa, digamos assim, a visita do Presidente
Obama, quebrando uma regra, meu caro Senador
Marcelo Crivella. A regra do Departamento de Estado
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americano é a de que quem se elege em outro país,
Suplicy, primeiro, vai aos Estados Unidos, para, depois,
o Presidente americano visitar esse país. O Presidente
Obama visitou o Brasil já com a eleição da Presidenta
Dilma, mas antes de a Presidenta ir aos Estados Unidos. Portanto, é uma quebra de paradigma. Não estou
tratando isso como birra ou como resposta, mas para
mostrar a forma como atuamos nisso.
E a nossa Presidenta agiu de forma correta. Sem
bravata, sem grossura, tocou nos pontos centrais, foi
firme ao cobrar de Obama a questão do relaxamento,
outro tratamento nas barreiras alfandegárias, que dificultam a entrada no mercado americano de produtos
como o aço, a carne, o suco de laranja, o algodão, além
de outros manufaturados. Acredito que, com esse discurso da nossa Presidenta, quando cobrou de Obama
regras mais transparentes para as exportações, como
as explícitas e aprovadas na Rodada de Doha, haverá
um fortalecimento maior desses organismos multilaterais, como é o caso do G-20.
Sei que isso não será fácil, meu caro Suplicy. O
próprio Presidente da Petrobras, meu conterrâneo,
José Sérgio Gabrielli, disse que é mais fácil – ele usou
essa expressão – negociar com a China do que com
os Estados Unidos. Tive oportunidade de participar,
como Deputado, das rodadas, na época de negociação do comércio eletrônico, no final dos anos 90, em
1998 e em 1999, e vi como as coisas se processavam
na Organização Mundial do Comércio, particularmente o comércio eletrônico. Setenta por cento de todo o
comércio eletrônico é coordenado, meu caro Senador
Marcelo Crivella, pelos Estados Unidos. Que força brutal! Portanto, as regras que eles querem são as regras
estabelecidas pelo Parlamento americano, aplicadas
ao mercado brasileiro, ao mercado argentino.
Então, sei que não será fácil uma batalha nesse
sentido, mas acrescentaria dizendo que é mais fácil
negociar com os Estados Unidos quando o país está
sob uma administração democrata e quando os republicanos estão no poder. Portanto, a nossa democracia
consolidada tem a capacidade de enfrentar o velho e
conhecido império americano de forma altiva e pela
linha da frente, como diz o nosso profeta Jeremias. A
linha da frente, portanto, nessa visão.
Então, eu queria dizer que é interessante a gente
afirmar que aqui no Brasil as relações, com referência às
eleições presidenciais dos Estados Unidos, geralmente
vão se movendo com muita gente dizendo que está do
lado dos democratas, do ponto de vista político. E, às
vezes, vamos nos esquecendo das questões comerciais, o que efetivamente interessa e, principalmente,
o eixo da reciprocidade. É fundamental, meu caro Suplicy, um tratamento igualitário. Nós, que recebemos tão
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bem os turistas americanos – aliás, hoje, o que assistimos, em relação aos Estados Unidos, é a um desejo
enorme de continuar recebendo turistas brasileiros –,
precisamos ter um tratamento condizente com essa
realidade. E é importante que façamos isso.
Darei o aparte a V. Exª, Senador Suplicy, mas
queria salientar uma coisa que é fundamental. Ainda
que não possamos soltar foguetes para comemorar a
visita de Obama – não é essa a leitura –, quero dizer
que, de certa maneira, a partir da firmeza da nossa
Presidente, ele reiterou o interesse em ampliar as parcerias econômicas. Em que pese a saída pela tangente – “Deixarei com o Congresso americano para tratar
essas questões” –, o Presidente Obama foi obrigado a
reconhecer que é possível ampliar essas parcerias comerciais com o Brasil. Tanto o é que tivemos a Cúpula
Empresarial Brasil–Estados Unidos, o que significou, de
certa forma, uma expectativa de um tratamento similar
ao dispensado a países como a China e a Índia.
Portanto, não resolvemos ainda a questão dos
vistos, mas fechamos um acordo para facilitar o tráfego
aéreo para as empresas entre os dois países.
Concedo um aparte ao Senador Suplicy.
Na sequência, Sr. Presidente, vou encerrar meu
pronunciamento na noite de hoje.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Caro
Senador Walter Pinheiro, primeiro quero expressar a
minha concordância com o seu pronunciamento e,
inclusive, com seu voto de louvor ao Governador Jaques Wagner por ter feito a inauguração da usina de
biomassa da cidade de Salvador, na linha de se aproveitar outras fontes de energia que não propriamente a
do petróleo, a nuclear e outros. Isso é muito saudável.
Gostaria também de enaltecer com V. Exª a firmeza,
a qualidade de ambas as partes, da Presidenta Dilma
Rousseff e do Presidente Barack Obama, no encontro
que foi mantido tanto aqui em Brasília, no sábado, como
também com o povo do Rio de Janeiro, no Theatro Municipal, onde o Governador Sérgio Cabral e o Prefeito
Eduardo Paes o receberam. E me permita, Senador
Walter Pinheiro. Eu ia usar da palavra, mas já que V.
Exª aqui me concede, eu gostaria de transmitir a V. Exª
e, sobretudo, ao Governador Sérgio Cabral, uma reflexão que V. Exª irá compreender, nos seguintes termos,
sobre o tema: Caro Governador Sérgio Cabral, quero
muito agradecer a sua gentileza de convidar-me para
ouvir o Presidente Barack Obama, no Theatro Municipal, assim como a Mônica Bohomoletz de Abreu Dallari,
sua irmã Maria Paula de Abreu Dallari Bucci e seus
filhos Marta e Mário. Foi muito bonito e comovente. Parabéns pelos merecidos elogios ao seu trabalho e ao
do Prefeito Eduardo Paes, pois o Presidente Barack
Obama, ali, enalteceu o que viu na Cidade de Deus,
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resultado do trabalho de ambos ali. Na última quintafeira, fiz apelo aos companheiros do PSTU, do PSOL,
do PT e a outros para que não fizessem hostilidades
ao Presidente Obama, por considerá-lo uma pessoa
que representa a realização de muitos dos anseios de
Martin Luther King Jr. Gostaria, entretanto, de fazer
um apelo a V. Exª, que também é apoiado pelos três
Senadores do Rio de Janeiro com os quais conversei
hoje, Senador Marcelo Crivella, que aqui se encontra,
Senador Francisco Dornelles e Senador Lindbergh Farias, no sentido de serem arquivados os registros dos
boletins de ocorrência dos que protestaram contra a
presença do Presidente dos Estados Unidos aqui, no
Brasil. Afinal, o próprio Presidente Barack Obama, aqui
e ali, no Theatro Municipal, manifestou-se em favor da
liberdade de manifestação no Brasil, nos países árabes.
Ele ali enalteceu as manifestações no Egito, na Líbia e
em toda parte. Portanto, aqui fica meu apelo ao Governador Sérgio Cabral. Ainda hoje, eu conversava com o
Senador Lindbergh Farias, que foi Presidente da UNE,
e ele me recordava: “Olha, fui uma das pessoas que
mais fizeram manifestações neste País. Eu ia, ocupava
a sede disto, daquilo, e tal. Nós, como estudantes, não
parávamos de fazer manifestações pela democracia,
pelos direitos humanos era onde fosse”.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Na
linha da visita do Obama, me too!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E nunca, disse-me ele, em qualquer lugar que fosse, inclusive no Rio de Janeiro, fui tratado como esses que se
manifestaram e que ficaram três dias detidos na prisão
e tiveram a cabeça raspada. Inclusive, conforme disse
o Presidente do PSTU, no Rio de Janeiro, não foram
os que jogaram coquetel Molotov. Com eles, não foi
achado... Bem, eu aqui, então, deixo o meu apelo: Governador Sérgio Cabral, condizente com as próprias
manifestações do querido Presidente que aqui veio,
vamos arquivar esses boletins de ocorrência, conforme o próprio pedido deles, hoje, feito na polícia à nova
chefe da Polícia Civil, a Srª Marta. Fica aqui o nosso
apelo. Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Senador Suplicy, creio que essa manifestação de V. Exª
não só será compartilhada, apoiada e, efetivamente,
seguida pelos três Senadores do Rio de Janeiro como
por todos os Senadores desta Casa. Há um desejo de
todos, até na linha desse princípio a que acabei de
me referir aqui. No solo carioca, meu caro Senador
Marcelo Crivella, o Presidente Obama fez questão de
salientar a democracia consolidada no Brasil. E, aqui,
quero repetir, literalmente, o que disse o Presidente
Obama: “Uma criança do interior de Pernambuco pode
prosperar e se tornar líder da nação”, numa referên-
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cia ao Presidente Lula. E, mais adiante... Isso vai ao
encontro, meu caro Suplicy, da posição assumida por
V. Exª, quando lembrou ali, no Rio de Janeiro, o Presidente Barack Obama a trajetória da Presidente Dilma,
no enfrentamento da ditadura. Vou repetir aqui o que
também disse, óbvio que numa tradução, o Presidente Barack Obama: “É uma mulher que foi presa e torturada pelas autoridades de seu próprio País, mas a
democracia foi restabelecida, e, hoje, ela é presidente
desta Nação”.
Portanto, não é possível que alguém vá lá e reconheça todo esse princípio democrático... E nós, ou
melhor, eles – já não fomos nós –, numa recepção,
pratiquem o ato de segregar, e pior: tomar essa atitude
aqui, que foi muito bem acentuada por V. Exª.
Então, concluo, meu nobre Senador Eduardo
Suplicy...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permiteme um aparte, nobre Senador Walter Pinheiro?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Permito.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Cheguei agora do meu Estado. Estava em missão do Senado no lançamento do Programa Município Verde.
E, se o Presidente me permitir, gostaria que S. Exª
me inscrevesse para usar da tribuna. Mas o pronunciamento de V. Exª, pelo pouco que ouvi, é bastante
importante, porque acompanhei a visita do Presidente Barack Obama pela imprensa, e, realmente, o que
V. Exª tem posto aí é o que foi dito pelo Presidente,
que ressaltou a democracia do Brasil e a posição da
Presidente Dilma Rousseff. Quero, aqui, parabenizar
a Presidente pela condução da política externa do seu
Governo. Deu uma modificação de rumo naquilo que
vinha acontecendo nos oito anos do governo passado,
que, lamentavelmente, todas as suas posições tomadas eram de apoio às ditaduras existentes em outros
países, inclusive do ditador da Líbia, hoje, cometendo
atrocidades, como a mortalidade de civis por tropas
mercenárias naquele país. E foi por ele condecorado,
recebido e reconhecido como amigo, companheiro,
parceiro. Outro Presidente, o do Irã, Ahmadinejad,
também foi recebido com pompas aqui, no Brasil; e
outros tantos, sobre os quais tenho embates aqui, com
o Senador Suplicy, que reconhece como democracia
países onde não há democracia, como na Venezuela,
em Cuba e em outros países. E a postura da Presidente
Dilma, como V. Exª mesmo colocou, talvez até por ter
sofrido, como o próprio Presidente Obama reIatou, no
seu pronunciamento, as agruras de uma ditadura, ela
se posiciona pela democracia e não reconhece, faz
questão de não reconhecer esses governos de exceção. Então, quero parabenizar a Presidente Dilma, na
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sua gestão de política externa, e o Chanceler, Antonio Patriota, que conduz, de forma a repor o Brasil na
posição de liderança na América do Sul, na condução
dos destinos de todos os brasileiros.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT–BA) – Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Vou encerrar, mas quero reafirmar aqui, meu
nobre Senador Flexa Ribeiro, que o resultado dessa
política externa, dessa capacidade de dialogar, inclusive se colocando como referência no mundo, ela foi
exatamente construída ao longo dos oito anos do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tendo, inclusive, naquele período, a nossa Presidente da República como,
então, Chefe da Casa Civil. Esse é o resultado.
É por isso que, no dia da vinda de Obama, o Brasil
passou a ser tratado como um outro país, uma nação
respeitada, uma nação onde a sua Presidenta tem a
coragem, a disposição e a firmeza de falar de igual para
igual com o Chefe de Estado norte-americano.
Era isso o que eu tinha a dizer, meu caro Senador Marcelo Crivella.
Espero que, em breve, nós possamos, desta tribuna, contabilizar ou registrar os feitos positivos dessa
viagem, assim como de outras que a nossa Presidenta
fará, como, no final do mês, a Portugal e, em meados
do mês de abril, à China.
É importante, inclusive, que, com essas incursões,
essas movimentações, e eu diria, o estabelecimento
dessas relações com outros países, agora pilotado
pelo nosso Chanceler Antonio Patriota, o Brasil, efetivamente, consolide a sua posição como potência,
como nação, mas que continuemos numa relação de
dialogar de igual para igual com todas as nações, no
mesmo tom, com a mesma firmeza e respeitando, inclusive, a autonomia dos povos.
Muito obrigado e boa noite.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marcelo Crivella.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro,
o Sr. Marcelo Crivella deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Agora com a palavra o Senador Crivella, Líder
do PRB.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Ivo Cassol, Presidente
desta sessão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores
telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da
Rádio Senado, a visita do Presidente Barack Obama
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e família ao nosso País foi coroada de êxito e deixou
um saldo muito positivo nas relações entre os Estados
Unidos e o Brasil. Em sua passagem pelas cidades de
Brasília e Rio de Janeiro, Barack Obama reiterou o
caráter estratégico da parceria entre as duas maiores
democracias das Américas.
Esbanjando simpatia, o Presidente dos Estados
Unidos pontuou seu pronunciamento, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, por elogios ao Brasil, tendo
destacado a trajetória histórica assemelhada dos povos
brasileiro e norte-americano, e o recente crescimento
econômico do nosso País, que se está convertendo
em uma sociedade de classe média.
Ambos os países – ressaltou o Presidente, em
discurso laudatório – foram ex-colônias de países europeus; ambos lutaram por se tornar independentes;
ambos se expandiram, territorialmente, para o oeste;
ambos têm povos formados por imigrantes oriundos
de várias partes do globo. Os Estados Unidos, de sua
parte, foram o primeiro Estado soberano a reconhecer
a nossa soberania, logo após nossa independência,
em 1822.
Srªs e Srs. Senadores, superado o recente período histórico em que a superpotência, julgando-se
uma espécie de nova Roma, assumiu postura bastante refratária ao multilateralismo nas relações internacionais, sobretudo pela ocupação indevida do Iraque,
parece-nos chegado o momento, sob a Presidência
democrata de Barack Obama, de uma viável intensificação das relações políticas, comerciais e culturais
entre o Brasil e os Estados Unidos.
Não se pode negar que os dois países mantêm
perspectivas diversas em assuntos cruciais, como o
livre comércio, já que os norte-americanos continuam
a impor barreiras comerciais a importantes produtos
de exportação brasileiros, como o etanol, a carne, o
aço e o suco de laranja, conforme bem ressaltou a
Presidenta Dilma Rousseff.
A maturação de nosso relacionamento com os
Estados Unidos exige que aquele país reveja sua política de barreiras, de modo a nos garantir a justiça do
ingresso não discriminado, no mercado americano,
dos produtos em que temos indiscutíveis vantagens
comparativas, graças à qualidade técnica de nossa
produção.
Outro ponto de interesse comum de nossos países diz respeito à nova arquitetura dos organismos
internacionais, promessa ainda não cumprida no pósGuerra Fria. Como é do conhecimento de todos, a
Organização das Nações Unidas necessita reformar
seu Conselho de Segurança, uma vez que esse organismo, que se ocupa da manutenção da paz e da
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segurança internacionais, está ultrapassado em sua
conformação institucional.
Do Conselho de Segurança participam, na qualidade de membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, ou seja, as potências
vencedoras da Segunda Guerra Mundial.
Ora, se o mundo mudou tão profundamente após
o fim do socialismo real, parece-nos justa a reivindicação comum de países como a Alemanha, o Brasil,
a Índia e o Japão, no sentido de se redefinir a arquitetura do órgão, mediante o ingresso de novos países
no quadro de membros permanentes, ainda que sem
poder de veto.
Em recente visita à Índia, o Presidente Obama
manifestou seu apoio à conversão daquele país em
membro permanente do Conselho de Segurança da
ONU; porém, o mesmo apoio não foi manifestado ao
pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho.
Devemos reiterar aos Estados Unidos que o Brasil se encontra – em razão de sua longa tradição diplomática e seu histórico pacifismo – na plenitude de
sua maturidade para exercer papel de maior relevo
na ONU, de modo que continuaremos reivindicando o
apoio dos Estados Unidos ao pleito brasileiro por um
assento permanente no Conselho de Segurança, na
futura reforma da instituição.
Srªs e Srs. Senadores, a passagem do Presidente
Barack Obama por Brasília foi também importante por
conta da assinatura de dez acordos bilaterais para, entre
outros assuntos, diminuir o preço de passagens aéreas
entre Brasil e Estados Unidos; fomentar o investimento
em biocombustíveis; ampliar o intercâmbio científico e
da cooperação científica; e, também, para viabilizar a
construção conjunta de satélites que nos auxiliem na
previsão do tempo e no controle de queimadas.
No Rio de Janeiro, ficou a promessa de um possível regresso da família Obama para os Jogos Olímpicos
a serem sediados pela Cidade Maravilhosa.
Aliás, Sr. Presidente, eu estava na memorável
sessão de Copenhagen quando o Presidente Obama
– a comitiva americana foi a primeira a se apresentar
– pediu que as Olimpíadas fossem em Chicago. Estavam também os japoneses, pedindo para Tóquio; e os
espanhóis, para Madri. Ao final do dia, o resultado foi
para o Rio de Janeiro.
Achei muito bonito o Presidente Obama ter manifestado o desejo de estar no Rio de Janeiro, que conquistou o direito de sediar as Olimpíadas, ganhando
de uma apresentação belíssima que ele fez. Inclusive,
a sua esposa é da cidade de Chicago.
Muito bem, desde já manifestamos os nossos
votos de boas-vindas à família presidencial em seu

Quinta-feira 24 08031

retorno ao Brasil, na esperança de que nossas relações bilaterais se aprofundem na exata dimensão do
protagonismo que ambos os países terão nas relações
internacionais do século XXI.
Há alguns dados, Sr. Presidente, que eu gostaria
de deixar registrados.
Em passado recente, há quatro anos, os Estados
Unidos eram o principal parceiro econômico do Brasil
e nosso superávit chegava a US$10 bilhões. Hoje, temos um déficit de quase US$8 bilhões, com tendência
de aumentar ainda mais neste ano.
O Brasil é, talvez, um dos pouquíssimos países
com o qual os Estados Unidos têm superávit comercial – normalmente, eles têm déficit comercial –, em
função, principalmente, das barreiras impostas aos
produtos nacionais. Com os demais, os americanos
são deficitários.
Há seis anos, as exportações brasileiras para os
Estados Unidos correspondiam a quase 75% de manufaturados. Agora, são de apenas 50%.
Esse é o perfil das relações comerciais BrasilEstados Unidos.
O Eximbank, que é o BNDES deles, financia pouco no Brasil. Por exemplo, na Colômbia e na Índia, os
investimentos crescem vertiginosamente. Na Colômbia, passou de US$30 milhões para US$3,5 bilhões
nos últimos dois anos.
Espera-se, agora, que o banco aporte recursos
no pré-sal e eventos da Copa e Olimpíadas, algo em
torno de US$3 bilhões.
O financiamento para a exploração do pré-sal,
graças ao trabalho do Congresso Nacional, que debateu muito, mas aprovou o marco regulatório, dando
à Petrobras condições de se capitalizar com os cinco
milhões de barris de petróleo que foram adiantados a
ela. Pelo que eu soube, conversando, se não engano,
com o Diretor Barbassa, que é o Diretor Financeiro da
Petrobras, essa garantia dos cinco milhões de barris
foi bem aceita no mercado financeiro internacional, e a
Petrobras está com o seu problema de financiamento
resolvido para exploração do pré-sal, que será, eu diria,
um resgate da nossa infraestrutura, da nossa dívida
social, diminuindo as desigualdades que herdamos
dos antepassados.
Fica aqui uma crítica. Errei muito na vida para
gostar de criticar os outros, mas faltaram, devo dizer,
líderes políticos no nosso passado que nos garantissem, na medida da nossa necessidade, instrumentos
idôneos e eficazes para garantir a distribuição da riqueza do Brasil para todos. Infelizmente, uma imensa
parcela do nosso povo ficou à margem da distribuição,
e tivemos uma concentração brutal de recursos.
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Eu diria que tanto o poder político, como o poder
cultural, o poder econômico, o poder financeiro, sempre
se concentraram muito nas mãos de poucos no Brasil.
Agora, com o avanço da sociedade, com o avanço da
educação, com os meios da Internet, tudo isso tem mudado. As pessoas estão mais conscientes, o emprego
melhorou no Brasil. E, com o emprego, melhora também
o salário. Temos avanços extraordinários no campo da
ciência, na agricultura, na própria exploração do petróleo. Nós, graças a Deus, dominamos o processo de
enriquecimento do urânio. Até nem temos pretensões
de sermos grandes produtores de energia elétrica de
origem termonuclear, pois temos alternativas mais favoráveis para nós, mas poderemos ser fornecedores
de um mundo que é consumidor.
Senador Flexa, há um estudo da Unesco muito
interessante. Eles pegaram três arquétipos. Eles se
basearam no homem industrial. Quem era o homem
industrial? Um inglês, um britânico, de 1850, e consideraram para esse homem um consumo de energia
100. O agricultor moderno era o europeu do século XV,
1450. E consideraram o homem tecnológico, que seria
o americano de 1950. Então, ao longo da história, eles
verificaram que, se nós arbitrarmos um consumo 100
para o homem industrial, o inglês de 1850, o agricultor
moderno, de 1450, consumia apenas 20 de energia,
e o homem tecnológico, o americano de Nova Iorque,
em 1950, consumia 400 de energia. O interessante é
que esse homem tecnológico, só no fator transporte,
já consumia 100, que era toda a energia que o homem
industrial consumia em 1850. Então, eles fizeram um
estudo para mostrar que o homem, a civilização, demorou 400 anos, de 1450 a 1850, para passar de um
consumo 20 para um consumo 100 de energia, e apenas 100 anos para mudar de 100 para 400.
Quer dizer, em termos de consumo de energia
o tempo se acelera vertiginosamente. O consumo de
energia no mundo cresce assustadoramente. É bem
capaz que a gente não tenha mais hidroeletricidade
para fornecer ao Brasil. É bem verdade que não crescemos a números expressivos há muito tempo. Crescemos 7,5% no ano passado, mas este ano se espera
um crescimento bem menor; e, no ano anterior, foi bem
menor ainda, pois na época da crise crescemos zero,
razão pela qual houve um problema sério para se votar
o salário mínimo este ano aqui, porque o aumento real
que foi dado aos trabalhadores foi um aumento zero,
nós apenas o corrigimos em termos de inflação.
Mas o que eu tinha para dizer, Sr. Presidente,
era isso. Eu não quero ser fastidioso, mas dizer que
hoje, realmente, o Brasil se encontra em um patamar
muito melhor. Temos US$300 bilhões em reservas internacionais. Ainda que todos os recursos das famílias
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japonesas sejam retirados dos fundos de investimentos do Brasil no Japão, perderíamos US$80 bilhões e
ainda ficaríamos com US$220 bilhões. Isso se todo
o dinheiro japonês investido no Brasil fosse retirado
para a reconstrução do país deles, o que mostra que
hoje estamos muito firmes na economia e preparados
para choques externos, como esse inesperado que
aconteceu no Japão.
Quero saudar o Presidente Barack Obama. Falar
das grandes relações históricas Brasil-Estados Unidos. Dizer dessa afinidade. Dizer, também, de uma
coisa que existe na alma do brasileiro. Acho que o
americano projetou no mundo uma simpatia grande
quando foram os principais opositores a Hitler. Todos
se lembram, Senador Cassol, do maior demagogo da
História, que aproveitou as dificuldades econômicas
do povo alemão para envenená-los com as quimeras
da vingança, e o povo judeu estava na primeira fila do
ódio nazista, depois viriam os ciganos, depois viriam
os negros, depois viriam os deficientes físicos, depois...
Eles iriam, naquele processo de eugenia, purificação
da raça, meu Deus do céu! E foram os americanos que
bravamente lutaram, juntamente com os brasileiros.
Não posso, aqui, deixar de aplaudir Getúlio Vargas, o
grande brasileiro que nos deu a Força Expedicionária
Brasileira e os seus atos heróicos na Itália. Muitos heróis de guerra na Itália são brasileiros. Portanto, derrotamos o nazismo.
Esse povo americano tem imensas afinidades. O
povo brasileiro gosta muito dos filmes que vêm de lá,
da música que vem de lá. Projetou-se no imaginário
brasileiro uma imagem muito favorável em relação aos
americanos. É bom que a gente estenda essa parceria.
Eles têm muita tecnologia. Têm muito a compartilhar
conosco, mas que seja dessa maneira altiva. Hoje não
temos mais preocupação em receber qualquer tipo
de veto internacional no comércio, porque não temos
dívida externa. Não somos mais devedores do FMI –
pelo contrário, somos credores – e podemos ter uma
política internacional soberana e altiva, que nos conduz
com muita galhardia.
Aliás, lá, no norte do País, já tivemos problemas
com os americanos. Tivemos um problema na época
da borracha, quando os americanos compraram uma
grande parte da Bolívia para instalar uma produção
americana de borracha e o Barão do Rio Branco não
quis. Os americanos trouxeram sua frota naval para o
Atlântico sul e o Brasil marchou o seu exército para
o norte. Essa foi a nossa resposta altiva, já naquela
época, aos interesses americanos, que eram contrários aos nossos aqui, no País. Um dos que marchou
nesse exército foi o próprio Getúlio Vargas – na época,
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sargento, se não me engano; depois, viria a ser Presidente da República.
Os americanos trouxeram a sua frota naval e o
Brasil, soberanamente, disse: “Se vocês comprarem
essa área imensa da Bolívia para fazer aqui um estado
americano produtor de borracha, não vamos permitir
que essa borracha se escoe pelo Amazonas. Vamos
fechar a foz do Amazonas”. Isso foi lá no Estado do
Flexa Ribeiro, no Pará. Os americanos, então, tiveram
de recuar. Os americanos queriam um estado onde
hoje é o nosso Acre. Eles queriam que fosse um estado
americano produtor de borracha. Na época, Rio Branco não aceitou. Eles, então, trouxeram uma esquadra
da marinha deles para nos intimidar. E, na ocasião, o
governo brasileiro resolveu marchar com o seu Exército para o norte, para a sua região, Senador Flexa.
Um dos soldados que marcharam foi Getúlio Vargas.
O Brasil dizia: “Se vocês mantiverem o negócio com a
Bolívia e comprarem a terra para fazer ali um estado
americano produtor de borracha, nós não permitiremos
que essa borracha seja escoada pelo rio Amazonas. O
povo altivo do Pará não o permitirá!”. Seria mais uma
Guiana aqui nas nossas costelas, colocando em risco
as nossas fronteiras.
O Acre, mercê de Deus, é brasileiro, de um povo
altivo, de um povo sofrido e valente. Essa é a história
Brasil-Estados Unidos, que agora se coroa com essa
vinda do Obama aqui.
Quero apenas fazer uma retrospectiva e dizer
que nós, brasileiros, estamos muito felizes, muito orgulhosos com essa afinidade que existe entre os povos brasileiro e dos Estados Unidos, sobretudo nessa
caminhada em favor da paz, da liberdade, da justiça
e da democracia.
Seja muito bem-vindo, Presidente Obama!
Que o povo americano se sinta em casa no Brasil, e esperamos que o povo brasileiro tenha o mesmo
tratamento nos Estados Unidos!
Eram essas as minhas palavras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Obrigado.
Peço para que o Senador Marcelo Crivella ocupe
a Presidência, para que eu possa fazer uso da palavra. (Pausa.)
O Sr. Ivo Cassol, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marcelo Crivella.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol para fazer o seu pronunciamento.
Com a palavra V. Exª, Senador.
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Quero cumprimentar os nobres colegas Senadores, em nome do grande parceiro, defensor de um
dos maiores Estados da Federação brasileira, o Pará,
Senador Flexa Ribeiro. É uma alegria, uma satisfação
vê-lo aqui, já que hoje pela manhã, S. Exª encontravase no Pará, em uma missão naquele Estado, e já se
encontra de volta a esta Casa.
Muitas vezes, vemos alguns organismos da imprensa falando que político não trabalha. Eles só fazem
as contas quando estamos nesta Casa. Esquecem de
verificar as nossas bases, o nosso trabalho no dia a
dia, para atender os anseios da nossa população.
Mas, ao mesmo tempo, quero aqui, Sr. Presidente,
cumprimentar o povo do meu Estado, o povo de Rondônia, e também mandar um abraço ao povo que nos
assiste no Estado de Santa Catarina. Eu sou oriundo
de Santa Catarina. Nasci em Concórdia e me criei na
cidade de Maravilha, capital da criança, na região do
nosso Senador Casildo Maldaner.
Sr. Presidente, participei hoje de uma reunião
com o nosso Vice-Presidente da República, Michel
Temer, com o Presidente do Senado, com o meu Líder do Partido e Presidente da Comissão da Reforma
Política, em que se discutiu o futuro nas composições
e as mudanças de que precisa o País, especialmente
na área política.
A exemplo disso, acompanhando o trabalho que
o Senador Dornelles, como Presidente daquela Comissão, vem fazendo, também fui parceiro e vou continuar
afirmando aqui, em nível nacional: parabéns para os
Vereadores, para os Deputados Estaduais e para os
Deputados Federais que foram eleitos pelo coeficiente
eleitoral. Mas, nessa reforma política, é importante e
fundamental, Sr. Presidente, que possamos defender
a vontade soberana do povo. Estão colocando como
projeto o distritão, o distrito misto, e há propostas de
colegas até para criar exatamente um sistema em que
o eleitor não conhece e não vai conhecer jamais quem
são os candidatos ‑ só a lista e os primeiros. Se isso
acontecer, vamos dar continuidade ao fato de que, muitas vezes, um representante do povo com milhares de
votos não assume o mandato, enquanto outros com
meia dúzia acabam ocupando o mandato.
Portanto, sou defensor, senhores eleitores, com a
simplicidade que tenho pela maneira como fui criado,
de que os nossos representantes, tanto na Câmara
Municipal, na Assembleia Legislativa como também
na Câmara dos Deputados, aqueles que vão ocupar,
daqui a quatro anos, aquelas cadeiras – por exemplo,
o meu Estado tem oito vagas de Deputados Fede-
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rais – sejam os mais votados. O restante é suplente,
sucessivamente. Não seria diferente na Assembleia
Legislativa do meu Estado, em que há 24 vagas. Só
os 24 Deputados mais votados no Estado ocupariam
aquelas cadeiras. Os demais, sucessivamente também,
seriam os suplentes.
Mas é importante também que este Senado, esta
Casa, urgentemente, insira, Flexa Ribeiro, nesse projeto de reforma política, que, se porventura um Senador
ou um Governador for cassado no processo eleitoral,
seja imediatamente feita uma nova eleição. Hoje, vemos o que tem acontecido em Rondônia. A Senadora
que ocupava este espaço no meu lugar não teve votos
para ganhar nas urnas, fez a metade dos votos que fiz
para Senador, mas tenta ganhar no tapetão. Se tivesse
trabalhado de verdade, com certeza, o povo teria retribuído nas urnas e facilitaria tudo. Mas não é a primeira
vez que enfrento situações parecidas.
Sempre fui um cumpridor da lei e vou continuar
cumprindo a lei, sempre buscando justiça como cidadão brasileiro. Por isso, quero aqui dizer ao povo do
meu Estado e ao povo do Brasil que, nessa reforma
política, meu voto é para que os candidatos não precisem mais se preocupar com coligação, não precisem
mais se preocupar em aproveitar carona de algumas
estrelas, ficando de fora aqueles que fizerem maior
quantidade de votos individualmente. Portanto, sou a
favor do eleição daqueles que têm mais votos, para
que possam nos representar.
Além disso tudo, quero aqui desta tribuna, da
maneira como fiz ontem, Flexa Ribeiro, Presidente
Marcelo, falar da situação que o Estado de Rondônia
viveu na semana passada, com a baderna e a esculhambação que fizeram na usina de Jirau. Quem é o
culpado por esses fatos? Por que aconteceu isso? E
agora tem político no meu Estado dizendo que o culpado é Ivo Cassol. Só falta daqui a pouco ele pisar no
sabonete, no banheiro, cair e dizer que eu também
sou culpado.
Quando fui Governador, por dois mandatos, fui
contra as duas usinas ao mesmo tempo, porque Porto
Velho não estava preparada para absorver uma demanda tão gigante, com pessoas vindas dos quatro
cantos do Brasil, com problema de trânsito na nossa
capital, com problema na área de saúde, falta de leitos nos hospitais, sem contar que, atrás da riqueza,
vêm os criminosos e a super lotação com que vivem
os presídios do meu Estado. Eu trabalhei. E dizia aos
políticos naquela época que nós tínhamos que pensar
Rondônia a longo prazo, que as duas obras, as duas
usinas, poderiam se prolongar por oito anos, e não as
duas ao mesmo tempo. Mas colocaram goela abaixo,
e aceitamos o desafio.
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Lá, no meu Estado, todo mundo sabe, Presidente, que eu preveni que isto iria acontecer – e vai
acontecer em pouco tempo –: em Porto Velho, mais de
150 mil pessoas desempregadas. São 30 mil dos dois
consórcios, porque as obras não são eternas; são passageiras. Infelizmente, o povo do nosso Estado viveu,
na semana passada, momentos drásticos, momentos
tristes, baderna. Tentam culpar o empreendedor, tentam
culpar os funcionários, tentam culpar alguém.
Esta Casa, por solicitação minha, aprovou, na Comissão de Meio Ambiente, que formemos uma comissão de Senadores, a fim de evitar os erros cometidos
no passado ou as falhas que estão acontecendo no
presente, para que não se repitam em outros empreendimentos como Belo Monte e tantos outros lugares.
Parabenizo esses grandes guerreiros que acreditam e acreditaram, como eu, que essas riquezas
naturais podem gerar emprego e renda. Cabe a nós
preparar Rondônia, Porto Velho, para que, amanhã,
não sofram as consequências.
Na semana passada, Flexa Ribeiro, o comércio de
Porto Velho, na quinta e sexta-feira, fechou por medo
de que mais de 10 mil pessoas de outros Estados da
Federação fossem fazer uma varredura no comércio,
uma esculhambação, deixando tudo de ponta-cabeça.
Teve de ir ao nosso Estado a Força Nacional, pela primeira vez.
E quem é o culpado disso? Não vou culpar o empreendedor, não vou culpar os funcionários, mas não
vou aceitar que político que não teve coragem de enfrentar os desafios no passado venha dizer que o culpado é o Ivo Cassol, porque já estou prevenindo hoje,
Deputado. E agradeço ao Deputado Neodi, que foi à
tribuna me defender, assim como aos outros Deputados
que me defenderam. Não vou aceitar a incompetência
do passado, como a falta de planejamento.
Todo mundo sabe que o Brasil precisa de energia.
Todo mundo sabe que Rondônia vai fornecer a energia
de que o Brasil precisa, pois hoje Rondônia está produzindo essa riqueza para o futuro. Vai ser instalada
uma linha de transmissão em Porto Velho, passando
por Ariquemes, Itapuã-Ariquemes, Jaru-Ouro Preto,
Ji-Paraná-Presidente Médici, Rolim de Moura-Cacoal,
Pimenta Bueno-Vilhena, por cima de nossas cabeças.
E vai acontecer também no Pará, Senador Flexa. Não
vai ficar uma Cibalena para o nosso povo, só vão ficar
os desempregados.
Por isso, minha luta no Senado é no sentido
de que possamos construir juntos um projeto de lei
em que o Governo Federal nos premie, nos contemple com a matéria-prima oriunda do nosso Estado e
da região Amazônica, que tem isenção de impostos,
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para que, assim, as empresas possam se instalar em
Rondônia.
Muitos já estão falando que vão construir um
parque industrial em Porto Velho. Eu já fiz, está funcionando, com muitas empresas instaladas, a exemplo da
Imma, a exemplo da Cimento Itaú, que está lá presente,
do Grupo Votorantim, a exemplo do curtume que temos
lá. Mas é pouco, queremos agregar mais. Queremos
que o couro – são abatidos oito mil animais ao dia –
não saia de Rondônia para gerar emprego. Não tenho
nada contra os gaúchos, que me desculpem, mas que
não vá o couro para Novo Hamburgo, no Rio Grande
do Sul; que me desculpem os paulistas, porque sai o
couro de Rondônia e vai para Franca, em São Paulo,
para produzir calçado. E o restante do couro sai de
Rondônia sabe para onde? Para dar emprego aos
bacanas europeus. E para nós, em Rondônia, sobra
apenas a crítica dos ambientalistas e daqueles que só
querem que produzamos matéria-prima. Nós queremos
mais. Essa é a preocupação que tenho para Rondônia.
Precisamos agregar valor, mas para isso precisamos
da sensibilidade, precisamos da participação da sociedade, precisamos do povo do meu Estado, porque,
depois da usina pronta, esqueçam. Não haverá mais
nenhum projeto de incentivos.
Há exemplos disso. Vão produzir energia para
o Brasil, mas, se quiserem colocar uma indústria em
Rondônia, aproveitar a energia produzida lá, é perigoso. É perigoso não. Nós vamos pagar mais caro do que
a energia que é oferecida em São Paulo, outro caso
grave que enfrentamos em Rondônia.
Parabéns à Assembleia Legislativa, em nome do
meu ex-Líder, o Deputado Tiziu, do Neodi e de outros
Deputados que, quando fizeram a CPI, verificaram. E
eu dizia isso também lá a esse Deputado que me criticou, que no momento em que fizeram as compensações, colocaram 32 milhões, em cada consórcio, para
a saúde. E colocaram, Sr. Presidente, 60 milhões para
cuidar de anta e de macaco. O povo do meu Estado,
o povo da região Amazônica, vale menos do que os
animais? Não tenho nada contra os animais que queiram preservar, mas não é justo, quando falta leito de
hospital, quando falta estrutura hospitalar, tirarmos
60 milhões de cada consórcio para fazer preservação
ambiental. Preservação ambiental para os europeus,
para os americanos. Bush, que esteve aqui, manda
dinheiro para isso, porque somos o pulmão do mundo.
Mas não. Nós temos que pegar, sacrificar as poucas
compensações que temos, e ainda deixar para cuidar
de macaco e anta. Eles se cuidam sozinhos. Nós precisamos cuidar da nossa família, nós temos que cuidar do povo, nós temos que cuidar da nossa gente. E,
infelizmente, eu vi isso com tristeza.
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Mas está na CPI que está sendo enviada esta semana para esta Casa, para o Senado Federal, em que
nossos Deputados pedem, junto com os dois consórcios – os dois consórcios estão a favor – que, em vez
de passar para a questão de preservação ambiental,
na área de animais, que repasse para o Estado, que
repasse para os municípios, para que eles possam
cuidar da nossa gente, cuidar do nosso povo.
Ao mesmo tempo, quando aqui... Estou conclamando. Em breve, estaremos trabalhando juntos, nossa Bancada, independente de cor partidária, mas com
um só propósito: não ser só um Estado produtor de
energia, mas um Estado que terá o ICMS Verde, em
cima, Flexa Ribeiro, da tarifa que foi leiloada. São 86
ou 73 ou cento e pouco. Assim, Belo Monte, no Pará,
também será contemplada.
Alguns dizem: “Não, Senador, mas tem os royalties” – na época eu era Governador, Presidente –,
como se os royalties da usina de Santo Antônio e Jirau fossem milhões e milhões. São cinquenta milhões
por ano, e 12% de ICMS verde em cima da tarifa que
nós vamos produzir e que é a comercializada. É em
cima de 86? Dá mais de R$500 milhões.
E vocês, Prefeitos dos 52 municípios, 25% dessa
receita são para ajudar na saúde do seu município, são
para ajudar na infraestrutura do seu município. É disso
que precisamos. Caso contrário, Senador Flexa, hoje
seremos geradores de emprego, incluídos nos índices
nacionais; amanhã, em nossa capital, Porto Velho, vai
acontecer exatamente o que aconteceu na semana
passada: sem condições financeiras para bancar os
problemas do futuro.
Vemos o Linhão passando por cima de nossas
cabeças. O que vai ficar em nossos Estados, Rondônia
e Pará? Para nós que vamos produzir a energia necessária, simplesmente uma banana, ou bananal, ou
fumo. É com isso que não posso concordar. Foi dessa
maneira que trabalhei como Governador e hoje trabalho
como Senador, a fim de mudar esse quadro.
Agradeço à Presidente Dilma, mulher de rocha,
de fibra, determinada, arrojada, que quer o melhor
para este País. Todo mundo sabe que nunca fui, em
meu Estado, aliado do Partido dos Trabalhadores, mas
sempre digo que em todos os partidos há pessoas sérias e dignas, e a Presidente Dilma teve o meu apoio
porque ela tem tudo isso. Fico feliz porque ela está
conduzindo o País no rumo do desenvolvimento, no
rumo do progresso.
É diferente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, do
que está acontecendo no meu Estado. Quando aconteceu o problema na usina, na semana passada, até
sair a ordem do Palácio do Governo do Estado para
poder socorrer a empresa Jirau, já era tarde. Mexeram-
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se dois ou três dias depois, quando já havia acontecido o pior.
Mas não é só isso. Tenho uma grande preocupação. Hoje, recebi aqui em Brasília um grande parceiro,
grande amigo, companheiro nosso do dia a dia, ele que
é Vereador da cidade de Alto Alegre. No caminho para
Alto Alegre existe um paraíso, que é o porto de Rolim
de Moura, que é distrito de Flor da Serra. Oito anos do
meu Governo, Flexa Ribeiro. Antes disso, antes do Ivo
Cassol, era o abandono. Nem trator, nem tatu acorrentado passava. Oito anos foram de desenvolvimento e
progresso. Hoje, a estrada é atoleiro puro e eles não
conseguem passar.
Eu recebi no meu gabinete o Vereador Nerizão.
Não foi diferente também, no voo em que vim, na
segunda-feira, com o Sr. João Rocha de Almeida, um
morador – falei de um extremo de Rondônia, vou falar
de outro – lá de Nova Mamoré. Vocês aí da pérola do
Mamoré. A linha D. João Rocha de Almeida, morador
da linha 12, que passa na linha D. Tiramos todas as
pontes de madeira e construímos pontes de concreto e galerias. Hoje, a estrada está intransitável e não
conseguem andar. E a estrada de Cujubim para Machadinho? Não é diferente. E a estrada de Ariquemes
indo para Machadinho por dentro? Também, problema
para tudo quanto é lado. Mas não é só isso não. E a
estrada de Chupinguaia, maior celeiro agrícola do Estado de Rondônia, produtor de soja e arroz. Um grande
empreendedor lá dentro, o Nadir, da Fitpar, o Alceu...
Nós abrimos a estrada do progresso, a antiga Estrada
do Boi, e lá virou, na verdade, um celeiro agrícola. E
lá está o povo abandonado, sem poder tirar os cereais. Quando chegam os equipamentos, quando chega
o DER, infelizmente, boa parte do pessoal que está
trabalhando, ou não conhece os equipamentos... Nós
tínhamos um time bom, forte, com pessoas sérias e
competentes. Não souberam aproveitar isso simplesmente por politicagem. O Governo muda, mas a estrutura, não muda, continua.
E hoje estamos perdendo, Sr. Presidente, milhares de sacas de arroz, de soja e de tantos outros
produtos. Eu sempre disse e vou continuar dizendo: se
se quer o desenvolvimento do Município, se se quer
o progresso do Estado, se se quer o crescimento do
Brasil, do País, é preciso dar condições de infraestrutura, especialmente nas rodovias.
Alguém diz: mas rodovia é fundamental? É fundamental, sim, porque sem estrada não se faz saúde; sem estrada não se faz educação, porque não se
consegue tirar os alunos da zona rural para estudar na
cidade. E nós distribuímos no ano passado... Eu comecei, comprei, na época, depois o Cahula não pôde
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distribuir, mas distribuiu no final do ano 200 ônibus para
as prefeituras do Estado de Rondônia.
É com as estradas, com as rodovias que se faz
a segurança pública. É pelas rodovias que se leva o
desenvolvimento para a zona rural e que se traz o
progresso para a cidade. As nossas cidades no Estado de Rondônia só são fortes, porque nós temos uma
agricultura forte, nós temos uma pecuária forte, nós
temos um povo que trabalha.
O modelo do Estado de Rondônia é diferente dos
demais modelos de colonização da Região Amazônica, porque foi um berço da ditadura, que implantou
lá a reforma agrária. São mais de 120 mil pequenos
proprietários rurais.
Nós doávamos, o Estado fazia cinco horas de
graça, para cada agricultor fazer seu tanque de água
para o gado, seu terreirão de café, sua estrada, estimulando-o a produzir.
É essa a diferença que aconteceu com a arrecadação do Estado de Rondônia. O ICMS, a arrecadação no Estado, cresceu, no mês de Janeiro, Senador
Flexa Ribeiro, mais de 45%; no mês de fevereiro, 29%.
A receita do mês de janeiro de 2010, cidadãos, nosso
povo de Rondônia, foi exatamente de R$265 milhões.
Duzentos e sessenta e cinco milhões em 2010! Em
janeiro de 2011, foi de R$386 milhões a arrecadação,
R$121 milhões a mais. No mês de fevereiro, arrecadaram-se R$121 milhões a mais.
E há alguns que dizem que não há dinheiro para
pagar aos fornecedores, que não há dinheiro para pagar aos prestadores de serviço. Mas, ao mesmo tempo,
Senador Flexa Ribeiro, sabe o que estão fazendo no
Estado? Estão colocando pânico nos fornecedores,
nos prestadores de serviço; estão colocando pânico
naqueles que, o tempo inteiro, vendiam e prestavam
serviço para o Estado de Rondônia, para depois venderem facilidade ou fazerem como alguns picaretas de
mala, como já disse na semana passada, que estão
indo lá, querendo comprar essas empresas pela metade do preço. São os mesmos que botei para correr, há
pouco tempo, quando denunciei a situação, em cadeia
nacional, pelo Fantástico e pelas outras emissoras. E
vejo isso com tristeza, Sr. Governador.
Já falei, Governador, que quero ajudá-lo. Mas
quero deixar bem claro aqui que, numa administração municipal, numa administração estadual, não há
secretário ruim, não há assessor ruim; há governante
fraco, há governante ruim. Flexa Ribeiro, conheci seu
Estado. Olhe, ele ficou, por quatro anos, abandonado.
O Sr. Governador Jatene tem uma missão grande, para
poder recuperar... Mas torço por ele – leve meu abraço
a ele –, para que aquele povo do Pará possa continuar acreditando que é possível. E, da mesma maneira,
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quando estou falando do meu Estado, estou aqui para
defender aquilo que fizemos, para pelo menos manter
aquilo que conquistamos, para pelo menos dar continuidade àquilo que o povo desfrutou.
A exemplo disso, há oito anos, Senador Flexa
Ribeiro e Presidente, o meu Estado não tinha uma
carriola para tapar um buraco, não tinha uma retroescavadeira para fazer um bueiro. E quantas máquinas
novas foram entregues! Quantos equipamentos o Estado tem! Hoje o Estado pode arrumar, Sr. Secretário,
Diretor do DER, qualquer estrada do Estado de Rondônia. Mas infelizmente ouvi, há poucos dias, que economizaram um milhão e meio, mas que as máquinas
estavam paradas, e os buracos que eram pequenos
acabaram ficando grandes. Aí até houve alguém que
disse o seguinte: “Não, Senador, fique tranqüilo, que
os buracos agora diminuíram em 70%”. Eu falei: “Mas
por que diminuíram 70%, se não vi tapar nenhum?”
Falou: “Não, onde havia três, esses viraram um só,
por isso os buracos diminuíram em 70%; os buracos
ficaram maiores”. E conheço a equipe do atual Governo que está comandando o Estado de Rondônia.
Eu conheço, de cor e salteado, toda a administração;
não vou admitir, quando dizem que não há dinheiro
para dar continuidade às ações de Governo. Pepino
e conta foi quando vocês administraram o Estado, e
nem sequer pagavam a folha de pagamento. Não vou
admitir, quando disserem que precatório é resto a pagar. Os precatórios do meu Estado foram gestão do
Governo de vocês; as minhas contas, quando estive
à frente do Governo, paguei em dia; quando o Cahula
esteve à frente do Governo, pagamos as contas em
dia. E pagamos milhões de reais, mais de um bilhão de
contas dos Governos passados de vocês. E agora você
vem dizer que as contas de precatório nós deixamos
para trás! Não. As contas de precatório são contas de
Governos passados, que não pagaram as contas. E o
credor, para poder receber, só tinha um caminho: entrar
na Justiça. E a Justiça vem dizer que virou precatório e
que, numa nova lei, vai-se botar na ordem cronológica,
para que se pague metade no leilão, e a outra metade,
dentro da programação que está aí.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
dizer que é uma alegria estar aqui, nesta Casa, hoje,
representando meu Estado, mas que não vou concordar, quando agricultores começarem a perder o
estímulo de plantar. Para cada bezerro no pasto dar
lucro, demora três anos; são três anos para se ter o
retorno, enquanto o agricultor que mexe com soja, arroz, feijão, Flexa Ribeiro e Sr. Presidente, tem retorno
todo ano. Esse ciclo não podemos perder, porque isso
vai fazer falta.
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Estou preocupado, hoje, com a Usina de Jirau
parada, com a Usina de Santo Antonio, que ficou
paralisada esses dias. O dinheiro deixa de circular.
O pessimismo que venderam dentro do Estado, por
falta de competência e de capacidade, vai dar, daqui
a pouquinho, nos cofres públicos do Município e do
nosso Estado, porque vai haver menos arrecadação.
Toda arrecadação é fruto de comercialização, de dinheiro circulando, de credores recebendo e de todo
mundo pagando.
Por isso, fui eleito Senador do povo do meu Estado; por isso, primeiramente, agradeço a Deus por
tudo que proporcionou na minha vida. E o povo do meu
Estado sabe a luta que tenho, que tive e que enfrento
até hoje. Só hoje, mais três notificações, para tentarem tomar meu mandato. Quero dizer que sou igual
à massa de pão: quanto mais batem, mais trabalho.
Quero dizer que essas pedras que colocam no meio
do meu caminho, pela oração do povo...
E quero pedir, mais uma vez, às senhoras e aos
senhores do meu Estado e do Brasil, que me assistem,
a todos que já conhecem um pouco da minha vida que,
quando forem à igreja ou mesmo em casa, nas suas
orações, continuem colocando meu nome, para que
Deus continue iluminando-me, abençoando-me, mas,
acima de tudo, primeiramente, dando-me muita saúde,
porque, se hoje o Estado de Rondônia tem credibilidade, houve alguém de coragem, determinado, arrojado,
para enfrentar as demandas que tinha, para botar os
desonestos e corruptos para correrem.
E todo mundo sabe a luta que nós tivemos, eu
e minha família. E agradeço à minha família, à minha
esposa, aos meus filhos, aos meus pais, ao meu sogro, enfim, a todo mundo que sempre tem me apoiado,
porque sem a família nós não somos ninguém. É o suporte de tudo, para que a gente possa vir nesta Casa,
toda semana, defender os interesses do povo brasileiro.
Mas não abro mão de que estejam sempre juntos os
interesses do povo do Estado de Rondônia.
Por isso sou grato e vou continuar pedindo que
as pessoas continuem orando, que as pessoas continuem acreditando. E o nosso propósito continua o
mesmo: fazer do nosso dia a dia o melhor para que a
gente possa cada vez mais integrar,..
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... de Cabixi a Pimenteiras, – só mais um minuto, Presidente,
estou encerrando – de Cabixi a Pimenteiras, de Pimenteiras a Machadinho, de Machadinho a Buritis, de Nova
Mamoré a Guajará-Mirim, ao povo de Extrema.
E aqui nesta Casa precisamos, Presidente, urgentemente, Srs. Senadores, mudar para município
distritos como o de Extrema, cerca de trezentos e
sessenta quilômetros longe de Porto Velho. É melhor
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um município pobre do que um distrito miserável, que
vive com um pires na mão, pedindo esmola. Precisamos urgentemente. É o caso de Tarilândia, que tem
mais de oito mil eleitores, e é distrito. É o caso da
Ponta do Abunã; é o caso de Jaci-Paraná; é o caso
de União Bandeirantes; é o caso de Nova Dimensão;
é o caso de São Domingos, e tantos outros distritos
do meu Estado.
E já estamos trabalhando para que a gente possa, em breve, ...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...colocar
esse projeto nesta Casa, para poder devolver ao povo
do Estado de Rondônia, à Assembleia Legislativa, o
direito de emancipação política, para que eles possam
escolher seus representantes e não viver pedindo, pedindo, pedindo e nunca serem atendidos.
Agradeço a compreensão do Presidente, dos
colegas Senadores. Ao povo do meu Estado, obrigado por tudo que me deram até hoje. Continuaremos
juntos, fazendo de Rondônia essa bandeira nacional,
tanto na produção de riquezas dentro da energia,
quanto no setor produtivo, porque o mundo precisa de
alimentos, o Brasil precisa de alimentos, e muitas vezes temos inviabilizada a produção de alimentos. Mas
vamos continuar firmes e fortes, porque nós somos um
Brasil que acredita naquilo que faz.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Outros
países têm terremotos, como no Japão. Estão lá as
usinas nucleares, e olhem o que vai acontecer futuramente!
Quero parabenizar o povo do Rio de Janeiro. Falei isto hoje na Comissão: é um povo corajoso! Deixar
construir usinas nucleares dentro da cidade! Uma simples tempestade, como aconteceu no mês de janeiro,
ilhou, isolou, matou centenas ou mais de mil pessoas.
As pessoas sequer conseguiam sair de casa, Sr. Presidente! Imagine se der algum problema em Angra I,
Angra II ou Angra III!
Dei como sugestão, Senador Flexa Ribeiro, hoje,
na Comissão, que a equipe da Eletronuclear trabalhe
para aproveitar esses parques que o Governo Federal
tem, essas reservas florestais que o Governo Federal
tem e implantar no meio de uma reserva dessa, com
a linha de transmissão, as usinas nucleares, porque
nunca serão habitados. São 300 quilômetros para
um lado, 400 quilômetros para o outro, e aí pode-se
produzir energia à vontade. Mas, no Rio de Janeiro,
não. É perigoso. “Ah, mas não vai acontecer, porque
lá foi construído...” No Japão também fizeram isso. Lá
se preparam para o terremoto, mas se esqueceram
do tsunami. E aí levou tudo, derrubou tudo. Foi o que
acabou acontecendo.
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Então, ficam aqui as minhas palavras. Agradeço
a compreensão.
Obrigado. Que Deus abençoe todo mundo! Até
na próxima oportunidade!
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Muito bem, Senador Ivo Cassol!
Convidamos então, como último orador inscrito, o
Senador Flexa Ribeiro, do bravo Estado do Pará.
Com a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Marcelo Crivella, quero
pedir, antes de iniciar o meu pronunciamento, que V.
Exª possa registrar o meu voto nas duas votações nominais que ocorreram na sessão de hoje, à tarde, do
Senado Federal.
Fui ao meu Estado, o Pará, em missão política,
inclusive representando o Presidente do Senado, Senador José Sarney, que foi convidado pelo Governador
Simão Jatene, para que se fizesse presente no evento
de lançamento do programa Municípios Verdes, em Paragominas. Como o Presidente Sarney não podia ausentar-se de Brasília, na data de hoje, pediu-me, como
eu iria até Paragominas, que eu o representasse.
E, não podendo estar aqui, não pude votar, mas
queria fazer o registro favorável à indicação do Sr. Jaime
César de Moura Oliveira para Diretor da Anvisa, e do
Sr. Bruno Sobral de Carvalho para Diretor da Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/PRB
– RJ) – O pedido de V. Exª será registrado em Ata.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Faço isso, Senador Crivella, porque encaminhei à mesa
requerimento justificando a minha ausência, inclusive
com o ofício do Presidente Sarney ao Governador Jatene, relativamente à representação.
Mas fiz questão de ter ido ao Pará, a Paragominas, voltar a Belém, voltar a Brasília e vir ao plenário
registrar minha presença. Com isso, caiu o requerimento de justificativa de ausência; por isso tive que fazer
o registro da justificativa do voto para poder usar da
palavra nesta data. E o faço com a maior das alegrias,
porque o evento de hoje, no Município de Paragominas,
que vou relatar aqui para todo o Brasil, e parabenizando desde já o povo paraense, em especial, o povo de
Paragominas, servirá de exemplo, Senador Marcelo
Crivella, a todo o Brasil – a todo o Brasil.
Quatro anos atrás, mais ou menos, íamos a Paragominas com uma comissão de Senadores, formada por
requerimento de minha autoria, para, naquele município,
visitarmos uma ação do Ministério de Meio Ambiente,
promovida com o apoio da Polícia Federal, da Força
Nacional, lamentavelmente da Polícia Militar do Estado
do Pará, posta à disposição pela então Governadora,
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chamada Arco de Fogo, para combater o chamado
desmatamento dos municípios da Amazônia.
Mas, Senador Crivella, Paragominas entrou na
relação não pelo desmatamento que estava ocorrendo
naquele momento, mas pelo passivo ambiental acumulado. Porque é preciso que o Brasil saiba – o Pará
todo sabe – que Paragominas, há 17 anos, era conhecida como “Paragobala”. Realmente, não tinha destino,
não tinha rumo. Mas aquilo aconteceu no passado. Já,
naquela altura, não merecia estar na operação Arco
de Fogo, porque já estava no caminho exatamente
do desenvolvimento sustentável. Dissemos isso ao
Ministro Minc, mostramos isso ao Ministro Minc, mas
não adiantou.
Fomos recebidos, nós Senadores, não só o Senador Flexa Ribeiro, mas todos os Senadores que
compunham a comissão, e cantavam o Hino Nacional, indignados com a ação da Polícia Federal, com a
ação da Força Nacional, com a ação da Polícia Militar
do Estado do Pará.
Depois disso, o Município de Paragominas, pelas
suas administrações, ao longo desses 17 anos, oito
anos com o Prefeito Sidney Rosa, hoje Deputado Estadual e Secretário de Desenvolvimento; e, agora, com
seis anos de administração de Adnan Demachki, é um
Município modelo, sem sombra de dúvida, modelo nacional a ser seguido. E tem ganho todos os prêmios no
âmbito nacional, inclusive prêmios dados pelo Governo
do PT. O prefeito Adnan, do PSDB, tem vindo a Brasília
receber prêmios em razão da merenda escolar, meio
ambiente, todos dados pelo Governo do PT.
O Governador Simão Jatene foi o primeiro Governador da Amazônia, no seu primeiro governo, de 2002
a 2006, a aprovar o zoneamento econômico-ecológico.
Depois de ter sido discutido por toda a sociedade, em
várias audiências públicas, foi aprovado, por unanimidade, na Assembleia Legislativa.
Viemos com a então Ministra do Meio Ambiente,
Senadora Marina Silva, o então Governador Simão Jatene, o Senador Flexa Ribeiro, solicitar à Ministra que
a implantação do zoneamento econômico ecológico
não fosse feita, como dizia a norma, de uma única vez,
mas que fosse permitida a sua implantação na medida
em que fosse feito o detalhamento na escala de 1 para
250 mil por microrregião. A Ministra, de pronto, não só
atendeu ao que solicitávamos, ao que o Governador
solicitava, mas achou que era realmente uma medida
salutar, porque, implantado o saneamento, já se saberia
o que fazer em cada espaço daquela microrregião.
Lamentavelmente, não sei se devido à burocracia,
o decreto levou um ano e oito meses para ser aprovado e definido pela Casa Civil. Hoje, algumas áreas
do Pará já têm o seu zoneamento micro definido e em
funcionamento, e vai estar totalmente em funcionamen-
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to, tenho certeza absoluta, até o final desse segundo
governo do Governador Simão Jatene.
Espero que a parceria que o Governador propõe
com o Governo Federal, permita, Senador Crivella,
que não tenhamos mais a intervenção do Governo
Federal nos Estados, e não é só no Pará não, mas
em todos os Estados da Federação, criando áreas de
preservação, sejam ambientais, indígenas, sem que
haja uma negociação, um respeito com os Estados
e os Municípios com referência ao zoneamento econômico ecológico, aqueles que já existem. Porque é
impossível que haja um ordenamento, por melhor que
seja, se não houver um respeito por parte da União
com os Estados e Municípios.
Mas, como dizia, o evento de hoje traz a todos
nós, paraenses, uma vontade, e eu diria mais do que
uma vontade, uma alegria enorme de ver que o Pará
retoma, em tão pouco tempo, menos de três meses de
governo, aquele amor, aquele sentimento de autoestima
que tinha sido totalmente perdido nesses quatro últimos
anos em relação ao destino do nosso Estado.
Hoje, em Paragominas, o Governador Simão Jatene lançou o programa Municípios Verdes.
Que programa é este, Presidente Senador Marcelo Crivella? É um programa em que o governo do
Estado chama os Municípios para que possam, aderindo a esse programa, criar instrumentos de desenvolvimento sustentável, que possa dar a cada um dos
Municípios participantes do programa condições para
se desenvolverem, atendendo à questão ambiental,
fazendo o seu reflorestamento, o desenvolvimento da
sua pecuária, da sua agroindústria, da sua agricultura, da sua indústria, dentro das condições em que se
possa conservar, desenvolvendo e desenvolver, conservando.
É muito melhor agir dessa forma, com atos objetivos, do que fazer seminários midiáticos, trazer personalidades internacionais para fazer discursos para
as câmeras de TV, apenas apontando o que se deve
fazer, e não dizendo como fazer.
Com o programa lançado hoje, o Governador
Simão Jatene pegou a semente plantada no Município de Paragominas e transplantou-a, dando oportunidade para que ela reproduzisse em todo Estado do
Pará. Havia, no auditório, mais de 60 prefeitos, que,
com certeza absoluta, irão aderir imediatamente a
esse programa.
Mas não foi só isso. Ele encaminhou à Assembleia Legislativa projeto criando o ICMS ecológico, o
ICMS verde. Sabe por que, Senador Crivella? Não
basta chamar o prefeito para ele aderir ao Programa
Município Verde. É preciso incentivar o prefeito para
que ele possa seguir o exemplo de Paragominas, que
fez com dificuldade, com suor, com a tenacidade dos
prefeitos Sidney e Adnan, e com o apoio da sociedade,
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com o apoio dos produtores rurais, com o apoio dos
agricultores familiares, dos vereadores, da sociedade,
de toda a população.
O Governador Simão Jatene manda para a Assembleia o projeto criando o ICMS ecológico, o ICMS
verde, mas não dentro dos 25% que a Constituição
manda que seja redistribuído do ICMS total para os
Municípios. Não! É um plus para aqueles Municípios
que, aderindo ao Programa Município Verde, cumpram com os objetivos do programa. Ou seja, é um
incentivo àqueles Municípios para que eles possam,
evidentemente, desenvolver de forma sustentável os
seus territórios.
Mais ainda: um outro projeto foi encaminhado
na data de hoje para reduzir as taxas, facilitar a regularização no Cadastro Anual Rural e favorecer os
Municípios que aderirem ao programa. Os produtores
rurais daqueles Municípios vão ter facilidades para
regularizem tanto a Licença Ambiental Rural quanto
o Cadastro Ambiental Rural.
Todos nós sabemos das dificuldades que aqueles produtores rurais, tanto os pequenos, os familiares,
como os médios e grandes, enfrentam para se regularizar. O Governador, então, reduziu valores nas taxas e
criou facilidades para aqueles Municípios, para aqueles
produtores que estão nos Municípios que aderirem ao
programa Municípios Verdes.
Também foi assinado um decreto que encaminha
recursos para modernizar o Iterpa, porque não basta – e o Governador Simão Jatene tem consciência
disso – dar todos esses instrumentos para incentivar
a regulamentação, é preciso também dar melhores
condições de atuação ao Iterpa, o Instituto de Terras
do Pará, recursos para sua modernização junto com
a Sema.
Senador Crivella, é uma alegria imensa poder
dizer que, na manhã/ tarde de hoje, no Município de
Paragominas, que fica praticamente a trezentos quilômetros de Belém, participamos desse evento. Lá,
durante a campanha eleitoral de 2010, o Governador
Simão Jatene propôs um pacto a toda a sociedade
paraense, para se alcançar o desenvolvimento do
nosso Estado.
Hoje, assistimos ao pacto ampliado, porque participaram desse encontro, como eu disse, mais de sessenta Prefeitos; o Vice-Governador do Pará, Helenilson
Pontes; os Deputados Federais Wandecok Gonçalves,
Zenaldo Coutinho, que hoje é Chefe da Casa Civil, e
Asdrubal Bentes, que é hoje Secretário da Pesca; o
Deputado Estadual Manoel Pioneiro, que é Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado; os Deputados
Estaduais Ana Cunha, Márcio Miranda, Alessandro
Novelino e Fernando Coimbra; dezenas de Vereadores,
talvez mais de uma centena de Vereadores.
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Quero registrar também a presença do Presidente
da Famep; do Prefeito de Ananindeua, Helder Barbalho;
de representantes da Federação dos Prefeitos dos Municípios do Pará; do Prefeito anfitrião Adnan Demarki;
do Deputado Estadual Sidney Rosa, que, hoje, como
eu disse, é Secretário de Desenvolvimento; da Secretária de Meio Ambiente Teresa Cativo; do Ministério
Público, na pessoa do Procurador Daniel Azeredo; das
federações de produção, do setor produtivo, a Faepa,
com o companheiro Carlos Xavier; da Federação das
Indústrias, com o companheiro Conrado; do setor produtivo, dos trabalhadores.
Quero dar destaque especial aos representantes do Governo Federal presentes nessa reunião, ao
representante do Ministério do Meio Ambiente, Dr.
Roberto Vicentin; ao representante do Ministério de
Desenvolvimento Agrário, Dr. Carlos Guedes; e ao representante do Ministério de Integração Nacional, Dr.
Sérgio Castro. A ida desses representantes dos três
Ministérios citados é, sem sombra de dúvida, para nós,
paraenses, um fato de extrema importância, porque é
sinal de que o pacto proposto pelo Governador Simão
Jatene ecoa no Governo Federal.
O Governador Jatene tem sinalizado à Presidente Dilma que o Estado do Pará está aberto para ser
parceiro do Governo Federal nas políticas públicas
que venham trazer melhorias de qualidade de vida
para os paraenses e para os brasileiros que vivem
em nosso Estado.
O pacto pensado pelo Governador tem de abranger ações nas esferas federal, estadual e municipal,
de modo que os três entes federados possam agir
em conjunto para otimizar a utilização dos recursos,
que são escassos, para atender da melhor maneira
possível ao cidadão brasileiro e, nessa questão, ao
cidadão paraense.
Cito mais um dado, para que V. Exª, Senador Crivella, tenha uma ideia dos frutos desse encontro. No
Brasil inteiro, em função da operação Arco de Fogo,
há milhares de propriedades rurais embargadas pelo
Ibama, e, hoje, foi assinado um protocolo para que os
proprietários rurais que aderirem ao programa Municípios Verdes e que cumprirem seu registro em relação ao Cadastro Ambiental Rural e ao Licenciamento
Ambiental Rural tenham suas propriedades desembaraçadas pelo Ibama. Esse termo foi assinado pelo Ministério Público, representado pelo Procurador Daniel
Azeredo; pelo Presidente do Ibama; pela Secretária
do Meio Ambiente, Drª Teresa Cativo; pela Faepa; e
pela Federação dos Municípios do Estado do Pará. É
um ato inédito que permitiu desfazer o nó que o Ibama tinha dado e não sabia como desatar. No Pará, por
meio desse protocolo, por meio do programa lançado
pelo Governador, encontrou-se uma porta de saída
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para que se começasse, realmente, a voltar a atividade
naquelas propriedades embargadas.
Ao terminar, quero parabenizar, mais uma vez,
o Prefeito Adnan Demarki e o hoje Deputado Sidney
Rosa, os dois que começaram tudo isso com que o
Governador Simão Jatene conta hoje, que repercutiu
para todo o Estado do Pará.
Tenho certeza absoluta de que esse exemplo, hoje
lançado no Estado do Pará, frutificará em nível nacional,
em outros Estados, não somente da Amazônia, mas
de outras regiões do nosso País, que também poderão utilizar essa política, de forma que o Brasil possa
crescer corretamente, fazendo com que a preocupação com o meio ambiente não engesse a melhoria da
qualidade de vida do ser humano, mas que, pelo contrário, isso seja utilizado para que o ser humano tenha
cada vez mais uma qualidade de vida que se aproxime
daquela dos países de primeiro mundo. É com ações
como essa que vamos atingir, realmente, o resultado
que todos queremos: conservar, desenvolvendo; desenvolver, conservando.
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Parabéns ao Pará!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Parabéns a V. Exª, Senador Flexa Ribeiro,
que é um gladiador incansável na defesa da sua gente
sofrida e valente. V. Exª está de parabéns.
Já estamos às 22h22min, e V. Exª, de maneira
altiva, ressaltando as virtudes, defendendo os protocolos, os programas nos seus pequenos Municípios.
Feliz o povo do Pará que conta com um representante com tamanho denodo, com tamanha bravura. Não
é de agora. São anos de labuta aqui, dias, semanas,
meses, anos de um labor infindável.
Parabéns a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/PRB
– RJ) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 261,DE 2011
Solicita Informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
relativas à atuação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES.
Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal
Requeiro, na forma do art. 50, § 2º da Constituição Federal e dos artigos 215, I, a, 216, I e 217 do
RISF, seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
pedido de informações, no sentido de se obter esclarecimentos, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, sobre uso de
recursos do Banco destinados ao financiamento, socorro e participação acionária em empresas. Solicitase ao BNDES:
Informar as empresas que receberam, nos últimos oito anos, recursos da ordem de ou superiores a
R$ 100 milhões, explicitando, em cada caso, as razões
que justificaram a utilização de recursos do Banco
e, quando possível, incluindo uma avaliação sobre a
operação efetuada;
Informar as empresas que, nos últimos oito anos,
passaram a contar com a participação acionária do
BNDES, explicitando, em cada caso, as razões que
justificaram a utilização de recursos do Banco e, quando possível, incluindo uma avaliação sobre a operação efetuada.
Justificação
Atualmente o BNDES é o principal instrumento
de financiamento de longo prazo para a realização de
investimentos em todos os segmentos da economia
do país. Como instrumento para o desenvolvimento
econômico do País, o BNDES, é maior do que o Banco
Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento
e o Eximbank dos Estados Unidos, somados. A carteira de financiamentos do BNDES supera a de bancos
como do Itaú-Unibanco, do Bradesco, do Santander e
do Banco do Brasil.
O fato de o BNDES ser público, usar dinheiro
subsidiado e ter se transformado numa das maiores
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instituições financeiras do mundo, torna necessário o
acompanhamento de suas atividades. Cabe-nos, também, garantir que suas ações não se afastem desta
missão, assegurando-nos, por exemplo, que são transparentes os critérios adotados para a escolha dos empreendimentos a serem apoiados ou que são corretos
os aspectos considerados pelo Banco para que, em
alguns casos, além de financiar projetos, também se
torne sócio das companhias apoiadas. Precisamos conhecer e aferir os controles existentes – antes, durante
e após estes processos de financiamento ou de participação acionária – para avaliação das intervenções
do Banco. Sabemos, por afirmações de sua diretoria,
que o BNDES apresenta alta taxa de sucesso e que
os financiamentos concedidos têm trazido benefícios
expressivos ao país. Em resumo, os recursos do BNDES saem do contribuinte e, entendemos, a destinação que o Banco faz desse dinheiro e os resultados
econômicos e sociais que o país aufere devem ser
objeto de fiscalização desta Casa Legislativa, face à
competência constitucional que lhe é conferida.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2011. – Senador Itamar Franco.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 262, DE 2011
Requer, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, seja
consignado, nos anais do Senado, voto de Aplauso à
ministra Eliana Calmon, corregedora da Corregedoria
Nacional de Justiça, pela instalação e empenho para
o funcionamento do sistema de acompanhamento de
processos de relevância social, cujo objetivo é contribuir
para o cumprimento em tempo razoável dos escopos
jurídico, social e político do processo e proporcionar
a estrutura administrativa e condições ao magistrado,
compatíveis com a complexidade da causa.
Requer, ademais, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento da homenageada, ao presidente
do Conselho Nacional de Justiça, para a Corregedoria-Geral da Justiça Federal, a Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho e para as Corregedorias-Gerais
das Justiças Estaduais e do Distrito Federal.
Justificação
A Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ tem sua atua-
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ção orientada para a coordenação e execução de políticas públicas voltadas à atividade correcional e ao
bom desempenho da atividade judiciária dos tribunais
e juízos do País.
Procurando contribuir com a efetivação do Projeto
Justiça Plena, cujas diretrizes foram estabelecidas pelo
CNJ por da Resolução nº 70, de 18 de março de 2009,
que dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário, a ministra Eliana
Calmon, que tomou posse em 8 de setembro de 2010,
publicou, por meio da portaria nº 77, de 23 de novembro de 2010, a composição do Colegiado que decidirá
sobre a inclusão dos processos considerados de relevância social no sistema de acompanhamento.
O acompanhamento de processos de relevância
social objetiva coordenar ações que possam dar efetividade à jurisdição em demandas de grande interesse
da sociedade.
Poderão ficar sob acompanhamento da Corregedoria Nacional de Justiça os processos de grande
repercussão social, independentemente da data do
ajuizamento e da natureza da demanda, para a conclusão da prestação jurisdicional. Por exemplo, poderão
ser acompanhados processos criminais, ações civis
públicas, inclusive de interesse de idosos, crianças
e adolescentes, ações populares, ações de defesa
do consumidor, ações de improbidade administrativa,
ações ambientais, com potencial para repercutir de
forma importante na coletividade.
O sistema de acompanhamento de processos
terá a Coordenação compartilhada da Corregedoria
Nacional de Justiça – CNJ, da Corregedoria-Geral da
Justiça Federal; da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, das Corregedorias-Gerais das Justiças Estaduais e do Distrito Federal e a participação do Ministério da Justiça, da Advocacia Geral da União, da
Secretaria de Direitos Humanos – SDH, do Conselho
Nacional do Ministério Público – CNMP, da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, da Defensoria Pública da
União e dos Estados e da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão – MPF.
Prestar apoio administrativo à gestão de processos; zelar pela independência, imparcialidade e
aplicação do princípio do juiz natural; contribuir para o
cumprimento em tempo razoável dos escopos jurídico,
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social e político do processo; proporcionar a estrutura
administrativa e condições ao magistrado, compatíveis com a complexidade da causa, são os objetivos
do sistema de acompanhamento de processos de relevância social.
Os processos poderão ser indicados para acompanhamento pela coordenação do projeto, pelos participantes ou pelo juiz do processo. A indicação deverá informar o número do processo, a identificação do
órgão julgador, a data do ajuizamento, o resumo do
andamento, a data da distribuição no órgão julgador
atual e o fundamento para a sua inclusão. O sistema de
acompanhamento compreende a publicidade dos atos
processuais, preservado o sigilo, quando decretado,
o apoio técnico ao juiz do processo e a inspeção para
diagnóstico dos óbices à sua regular tramitação.
A inclusão do processo no sistema de acompanhamento depende de ato da Corregedoria Nacional
de Justiça.
O processo poderá ser excluído do sistema de
acompanhamento quando não mais subsistirem os
requisitos que justificaram a sua inclusão.
O programa tem como meta, com reavaliação a
cada trimestre, o acompanhamento de 200 processos,
sendo 100 processos no primeiro ano, e mais 100 no
segundo ano.
Atualmente, de acordo com a página do CNJ, o
programa conta com 15 processos em andamento e
27 pendentes de inclusão.
A preocupação com o tempo de resposta do Poder
Judiciário em processos considerados de relevância
social e com a garantia da estrutura administrativa e
condições ao magistrado, compatíveis com a complexidade da causa, é efetivamente digna de aplauso deste
Parlamento. – Senadora Kátia Abreu.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 264, DE 2011
Nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro licença para ausentar-me dos
trabalhos da Casa, em missão parlamentar, no período
de 1º a 4 de maio do corrente a fim de participar como
representante do Senado Federal na conferência do
Milken Institute’ 2011 Global Conference a ser realizado na cidade de Los Angeles, CA – EUA.
Comunico ainda, nos termos do artigo 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que
estarei ausente do país no período de 29 de abril a 6
do corrente ano.
Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique
da Silveira
(Às Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 265, DE 2011
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do
Projeto de Lei do Senado nº 31, de 2011, de minha
autoria, para a feitura de adequação em seu texto.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2011. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência defere o requerimento que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Esgotou-se, ontem, o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 734, de 2007,
do Senador Arthur Virgílio, que altera a Lei nº 10.883,
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de 16 de junho de 2004, para acrescentar atribuição
ao Cargo de Fiscal Federal Agropecuário.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto
vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência lembra ao Plenário que
o tempo dos oradores do Período do Expediente da
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sessão deliberativa ordinária de amanhã, dia 24, será
destinado a comemorar os 20 anos do Mercosul.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência recebeu o Aviso nº 207, de
2011, na origem, do Tribunal de Contas da União, comunicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 1,
de 2011, do Senado Federal, autuado naquele Tribunal
como processo nº TC – 006.387/2011-0, e o seu envio
ao setor competente para as providências cabíveis.
É o seguinte o Aviso:

PMDB
André Zacharow
Genecias Noronha
João Magalhães
José Priante
Marçal Filho

Brasília, 21 de março de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 331 (SF), de 16-3-2011, por
meio do qual Vossa Excelência encaminhada a este
Tribunal autógrafo da Resolução nº 1, de 2011 (SF),
que “Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até
US$200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos); e a recomendação para que o Tribunal
de Contas da União proceda ao acompanhamento da
aplicação dos recursos decorrentes da operação de
crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-006.387/2011-0, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – O Aviso nº 207, de 2011, foi juntado ao
processado da Resolução nº 1, de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência designa, de conformidade
com o Ofício nº 326/2011/SGM/P, do Presidente da
Câmara dos Deputados, os seguintes Deputados para
integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização – CMO:

PSDB
Raimundo Gomes de Matos
Rogério Marinho
Sergio Guerra

Carlos Brandão
Domingos Sávio
Vaz de Lima

Dilceu Sperafico
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Britto

Carlos Magno
Luiz Argôlo
Roberto Teixeira

DEM
Claudio Cajado
Júlio Cesar
Vitor Penido

Alexandre Leite
Heuler Cruvinel
PR

Giroto
Wellington Roberto

Gorete Pereira
João Carlos Bacelar
PSB

Gonzaga Patriota
Valtenir Pereira

Audifax
Edson Silva
PDT

Ademir Camilo
João Dado

Marcelo Matos
Sueli Vidigal
Bloco PV/PPS

Fábio Ramalho (PV)
Rubens Bueno (PPS)

Antônio Roberto (PV)
Moreira Mendes (PPS)
PTB

Nilton Capixaba

Alex Canziani
PSC

Edmar Arruda

Hugo Leal
PCdoB

DEPUTADOS
Suplentes

Luciana Santos

Daniel Almeida
PRB*

PT
Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
Gilmar Machado
Rui Costa
Weliton Prado

Benjamin Maranhão
Danilo Forte

PP

Aviso nº 207 – GP/TCU

Titulares
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Dalva Figueiredo
José Airton
Ronaldo Zulke
Valmir Assunção
Zé Geraldo

Jorge Pinheiro

1. Márcio Marinho

*Vaga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nº 2, de
2000-CN.

É o seguinte o ofício:
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Of. nº 326/201/SGM/P
Brasília, 23 de março de 2011
Assunto: Indicação de membros para a comissão
Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização
– CMO.
Senhor Presidente,
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EM atenção ao Ofício nº 72/2011-CN, recebido
em 16 de fevereiro de 2011, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a relação dos Deputados,
indicados pelas Lideranças, para o preenchimento
das vagas destinadas às suas bancadas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
– Atenciosamente, Marco Maia, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Será feita comunicação à Câmara dos
Deputados sobre a composição da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 55, de 2011 (nº 76/2011, na origem), da Senhora
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Presidente da República, submetendo à apreciação
do Senado a indicação do Senhor MARCOS PAULO
VERISSIMO para exercer o cargo de Conselheiro do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE
do Ministério da Justiça, na vaga do Senhor Fernando
de Magalhães Furlan.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A matéria vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Sobre a mesa, proposta de emenda à
Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A proposta de emenda à Constituição que
acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e remetida à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 57/2011 – GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico para a V.Exª, o
Senador Paulo Bauer, para integrar, como titular, a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em substituição a Senadora Lúcia Vânia.
Na oportunidade, renovo protesto de apreço e
distinta consideração. – Atenciosamente, Senador Álvaro Dias, Líder do PSDB
Ofício nº 58/11-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V.Exª, o Senador
Mário Couto, para integrar, como titular, a Comissão
de Serviços de Infraestrutura, em Substituição ao Senador Paulo Bauner.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
Ofício nº 59/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aloysio
Nunes, para integrar, como titular, a Comissão de Assuntos
Econômicos, em substituição ao Senador Aécio Neves,
que passará a integrar a Comissão como suplente.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração. – Atenciosamente, Senador Álvaro Dias, Líder do PSDB.
Ofício nº 60/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cyro
Miranda, para integrar, como titular, a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em substituição a Senadora Lúcia Vânia.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração. – Atenciosamente, Senador Álvaro Dias, Líder do PSDB.
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Ofício nº 61/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flexa
Ribeiro, para integrar, com o suplente, a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em substituição ao Senador Cícero Lucena.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
Ofício nº 63/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regi mentais, indico o Senador Flexa Ribeiro, para integrar, como titular, a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, em substituição a Senadora Marisa Serrano, que passará a integrar a Comissão como suplente.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/PRB
– RJ) – Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 62/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aloysio Nunes, para integrar, como suplente, a Comissão
de Educação, Cultura e Esporte.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração. – Atenciosamente, Senador Álvaro
Dias, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência designa o Senador Aloysio
Nunes para integrar a Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, na condição de suplente, conforme o ofício
nº 62, de 2011, da Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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Ofício nº 64/11-GLPSDB
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Ofício Nº 10/2011-PRES/CAS
Brasília, de março de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª, que
a partir desta data, a Senadora Marisa Serrano deixa
de integrar, como titular, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
Ofício nº 65/11-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª, que
a partir desta data, a Senadora Lúcia Vânia deixa de
integrar, como titular, a Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta Consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
Ofício nº 66/2011-GLPSDB
Brasília, de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V.Exª, que
a partir desta data, o Senador Cícero Lucena deixa
de integrar, como Suplente, a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.

Brasília, 23 de março de 2011
Assunto: Criação de Subcomissão Temporária
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em Reunião Extraordinária realizada no dia
16 de março do corrente ano, aprovou o Requerimento nº 2, de 2011-CAS, cópia em anexo, de iniciativa do Senador Wellington Dias e da Senadora
Ana Amélia, que cria a Subcomissão Temporária de
Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de
Álcool, “Crack” e outras drogas, com fundamento
no art. 73 combinado com o art. 89, inciso IV, do
Regimento Interno do Senado Federal, composta
por cinco (5) membros titulares e cinco (5) membros suplentes.
Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 11/2011 – PRES/CAS
Brasília, 23 de março de 2011
Assunto: Membros das Subcomissões da CAS.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, de acordo
com o Art. 89, inciso IV, do Regimento Interno do Senado Federal, designei na data de hoje os membros
das Subcomissões Permanentes e da Subcomissão
Temporária da Comissão de Assuntos Sociais, conforme documento em anexo.
Cordialmente, Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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Ofício n º 18/11-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 23 de março de 2011
Assunto: Criação de Subcomissão Temporária
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Subcomissão Temporária para análise do Projeto de Resolução
nº 96, de 2009 que, “Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, instituído pela Resolução n
º 58, de 1972, e posteriores modificações” instalou-se
em reunião realizada no dia 16 de março do corrente,
ocasião em que, ainda, o Senador Eduardo Suplicy foi
eleito Presidente e, ato contínuo, designou Relator o
Senador Ricardo Ferraço.
Aproveito a oportunidade para renovar protesto
de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Eunício de Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Os Srs. Senadores Romero Jucá e Ciro
Nogueira enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, uma das grandes inovações trazidas pelo
governo de Luiz Inácio Lula da Silva à Administração
Federal foi o destacamento do setor de Aquicultura e
Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ao criar a Secretaria Especial da Aquicultura
e Pesca (SEAP/PR), por meio da Medida Provisória
nº 103, de 2003, convertida na Lei nº 10.683, depois
elevada à categoria de Ministério, pela Lei nº 11.958,
de 2009, Lula estabeleceu o marco de uma nova política de gestão e ordenamento do setor, mantendo o
compromisso com a sustentabilidade ambiental no uso
dos recursos pesqueiros.
De fato, o País precisava reconhecer sua vocação
para a pesca e a aquicultura: com um litoral de mais
de 8,5 mil quilômetros de extensão, o maior volume do
mundo de água em grandes bacias fluviais, além de
cerca de 5 milhões de hectares de represas e lagoas,
era mesmo um desperdício não termos políticas federais específicas para o setor. O baixo nível de instrução
e qualificação da maioria das nossas comunidades
pesqueiras era mais um fator a exigir ação do Estado,
por acrescentar à questão um aspecto social. Fazer
chegar o Estado a essa população era mesmo dever
de um Governo popular.
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Do outro lado, do mercado consumidor, o brasileiro médio compra até hoje pouco pescado, se comparado a outros povos litorâneos e ribeirinhos. Dados
da FAO, publicados em fevereiro deste ano, mostram
que o consumo médio de pescado per capita no mundo
atingiu 17 kg anuais; no Brasil, o consumo médio anual
está muito abaixo de 10 kg por habitante.
Uma das ações imediatas da SEAP, após sua
criação, foi a busca de parcerias com o Ministério da
Educação, especialmente com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, para a alfabetização e
qualificação profissional desses trabalhadores. Já em
dezembro de 2006, a partir do Acordo de Cooperação n° 2, passaram os dois Ministérios a implementar
uma política para educação e formação profissional
nas áreas da pesca marinha (oceânica) e continental
(rios e lagos), e da aquicultura familiar.
Desde o início desses acordos, foram criados mais
de 20 núcleos de pesca em todo o País. Implantaramse também 45 cursos técnicos de pesca, centros importantes para capacitar jovens brasileiros a explorar
a pesca como atividade econômica. Os critérios para
definição desses núcleos de pesca foram: o potencial
pesqueiro da região, a representatividade das comunidades ribeirinhas e tradicionais que vivem da atividade,
a localização geográfica propícia ao desempenho da
pesca e o número de pessoas com baixa escolaridade. Para se ter uma ideia do significado dessas medidas, basta dizer que, ao longo de quase um século de
existência da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, apenas 6 cursos na área de
pesca haviam sido criados antes do governo Lula.
De grande relevo foi também a 2ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca, promovida pela SEAP e
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca (Conape). Sob o tema “A consolidação
da Política Nacional de Aquicultura e Pesca”, foi ali que
se aprovou a proposta de centralização de todas as
competências relativas ao desenvolvimento do setor
em um único órgão de governo, com a transformação
da SEAP em Ministério.
Devemos ter em mente que, no mundo, 540 milhões de pessoas vivem da pesca e da aquicultura –
8% da população global. No comércio internacional,
circularam em 2008 produtos derivados do pescado
no valor de US$ 102 bilhões, o maior entre os produtos alimentícios. O Brasil participa desse mercado com
um volume irrisório, notadamente para um país com
o nosso potencial.
Doravante, porém, com a existência de uma instituição permanente, e a vigência da nova Lei da Pesca
e Aquicultura, sancionada no mesmo dia da criação do
Ministério, o País dispõe de instrumentos para orientar
o setor e dar nova segurança e novo futuro aos que
produzem. Uma obra definitiva da administração Lula,
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a que a Presidente Dilma Rousseff dá continuidade,
com o Ministério agora confiado à ex-Senadora Ideli
Salvatti, de Santa Catarina, Estado dos mais ligados
à pesca.
Finalizo dizendo que, para Timothy Hurst, um dos
principais estudiosos da sustentabilidade dos ecossistemas marinhos, a aquicultura é o futuro da produção
pesqueira em todo o mundo, com o fim da pesca aberta.
O Brasil, como se vê, entrou no caminho correto.
Muito obrigado.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, vou ser breve. Quero apenas fazer
um registro, que considero da maior importância para
a questão da segurança pública. Venho a esta tribuna para pedir apoio ao Projeto de Lei do Senado nº
90, de 2011, de minha iniciativa, cuja finalidade é dar
uma resposta efetiva à sociedade no que se refere ao
combate à criminalidade.
Trata-se de uma proposta que visa a alterar dispositivo da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, para agravar o regime de cumprimento de pena do condenado
pela prática de crime hediondo. Conforme proponho,
a progressão de regime dos condenados por esses
tipos de crimes seria concedida após o cumprimento
de três quintos da pena, se o apenado for primário, e
de quatro quintos, se reincidente.
Tenho muitos argumentos para conquistar o apoiamento daqueles que ainda não se convenceram de
que somente maior rigidez da legislação poderá inibir
a ação dos bandidos.
Quero lembrar que a Lei dos Crimes Hediondos
diz que, para que seja possível a progressão, condenados por tais crimes terão de cumprir dois quintos
da pena, se forem primários, e três quintos se reincidentes.
Também é importante destacar que o Supremo
Tribunal Federal declarou inconstitucional o Artigo da
Lei de Crimes Hediondos que vedava a progressão,
por considerar que o dispositivo agredia o princípio da
individualização da pena.
Ressalto, assim, que não negamos os direitos
humanos – longe disso. Respeitamos o direito de o
condenado poder se recuperar.
Sabemos, também, Senhor Presidente, que o
direito é dinâmico.
A ordem jurídica emana do comportamento social. E se a sociedade, na época da discussão da Lei
de Crimes Hediondos, já almejava um grande rigor
para com esses criminosos, hoje, esse clamor é muito maior.
Sr. Presidente, a reincidência criminal é rotina
em todo o País. Há estudos em algumas capitais que
indicam que de cada dez presos que são postos em
liberdade, apenas dois saem com a intenção de nun-
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ca mais voltar para o presídio. Ou seja, 80% são, de
alguma forma, levados a praticar os mesmos atos; há
levantamentos que chegam a apontar um índice de
até 90%.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: temos de
enfrentar a discussão sobre a reincidência de criminosos e os benefícios concedidos aos detentos que não
poderiam ter sido soltos. A segurança pública é uma
preocupação de todos e o aumento da criminalidade
ameaça a todos nós.
A imprensa noticia casos graves de violência
diariamente. Quem não se lembra do recente episódio do pedreiro que chegou a matar seis adolescentes em Luziânia, cidade próxima a Brasília? Aqueles
crimes que chocaram o país foram cometidos pelo
pedreiro Admar de Jesus, uma semana depois desse
assassino ter sido beneficiado com a progressão de
regime. Assim como esse caso, outros semelhantes
se multiplicam pelo país afora. Homicidas, latrocidas,
estupradores, enfim, variados tipos de criminosos de
grande potencial ofensivo estão por aí, aterrorizando
nossas famílias e é por isso que eu insisto: as penas
devem ser duras para inibir os criminosos e proteger
a sociedade.
Por último, peço a mobilização de todos para
que o Projeto de Lei do Senado 90/2011 avance com
celeridade. A sociedade brasileira necessita de uma
resposta urgente do Poder Legislativo, que tem o dever de propor soluções que ofereçam mais segurança
à população.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/PRB
– RJ) – São 22h22. Nada mais havendo a tratar e não havendo mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 848, de 2010, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos
Fundamentais ao livre exercício da crença e
dos cultos religiosos).
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2
REQUERIMENTO Nº 903, DE 2010

7
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2010

Votação, em turno único, do Requerimento nº 903, de 2010, do Senador César Borges,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169, de
2008; 477 e 494, de 2009; com o Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 1999, por tratarem
de matérias correlatas (reciclagem de embalagens utilizadas).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 974, de 2010, do Senador Valter Pereira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 28, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

3
REQUERIMENTO Nº 917, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 917, de 2010, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando seja dispensado, nos termos do art.
119 do Regimento Interno, o parecer da Comissão de Serviços de Infraestrutura sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 280, de 2007 (distribuição de conteúdo por meio eletrônico).
4
REQUERIMENTO Nº 927, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 927, de 2010, do Senador Jarbas Vasconcelos, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 366, de 2009; dos
Projetos de Lei do Senado nºs 241, de 2009;
e 93, de 2010, a fim de que tenha tramitação
autônoma (alterações na lei eleitoral).
5
REQUERIMENTO Nº 972, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 972, de 2010, do Senador Osmar
Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 28, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (altera a lei que dispõe sobre
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais
dos Despachantes Documentalistas).
6
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 973, de 2010, do Senador Antonio Carlos
Valadares, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2010, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania.

8
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 974, de 2010, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 28, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
9
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 976, de 2010, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2008, que tramita em
conjunto com os Projetos de Lei do Senado
nºs 420, de 2005; e 316, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional e Turismo (proíbe fumar
em ambientes fechados).
10
REQUERIMENTO Nº 980, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 980, de 2010, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 522, de 2007, do Projeto de
Lei da Câmara nº 137, de 2010, a fim de que
tenha tramitação autônoma (ausência do trabalho para acompanhamento e assistência a
dependente portador de deficiência).
11
REQUERIMENTO Nº 993, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 993, de 2010, da Senadora Marisa
Serrano, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2009; e
dos Projetos de Lei do Senado nºs 232 e 254,
de 2010; com o Projeto de Lei da Câmara nº
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171, de 2009; que já se encontra apensado
aos Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143,
155 e 371, de 2008; 103 e 279, de 2009; e 95,
de 2010, por regularem matérias correlatas
(alteração nos currículos escolares).
12
REQUERIMENTO Nº 1008, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.008, de 2010, do Senador Roberto
Cavalcanti, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2007, que
tramita em conjunto com o Projeto de Lei da
Câmara nº 23, de 2010, e o Projeto de Lei do
Senado nº 146, de 2007, a fim de que tenha
tramitação autônoma (elaboração e arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos).
13
REQUERIMENTO Nº 1.009, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.009, de 2010, do Senador Cristovam
Buarque, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 30, de 2007, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (agente
público portar arma de fogo).
14
REQUERIMENTO Nº 72, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 72, de 2011, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando o desapensamento da Proposta
de Emenda à Constituição nº 12, de 2009;
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
17, de 2007; 9, 20 e 35, de 2009, a fim de que
tenha tramitação autônoma (compensações
financeiras a Estados e Municípios).
15
REQUERIMENTO Nº 73, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 73, de 2011, do Senador Romero Jucá,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2010 ¿ Complementar, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão de aposentadoria
especial à pessoa com deficiência).
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16
REQUERIMENTO Nº 160, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 160, de 2011, do Senador Waldemir
Moka, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 55, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (altera a Lei dos Agrotóxicos).
17
REQUERIMENTO Nº 230, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 230, de 2011, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 55, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (altera a Lei dos Agrotóxicos).
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 22 horas e 22
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
JOSÉ SARNEY
23-3-2011
quarta-feira
10h30 – Deputado Luciano Moreira, acompanhado
de Líderes Políticos do Maranhão
Sala de Audiências
11h – Renato Lopes Silveira, presidente da Sociedade Brasileira de Geofísica, Herbert Conceição,
presidente da Sociedade Brasileira de Geologia, e
Nivaldo José Bósio, presidente da Federação Brasileira de Geologia.
Sala de Audiências
11h30 – Senadora Vanessa Graziotin acompanhada da Diretoria da Federação Nacional de Jornalistas – FENAJ
Sala de Audiências
15h – Reunião da Bancada do PMDB, com a presença do Excelentíssimo Senhor Michel Temer,
Vice-Presidente da República.
Gabinete da Liderança
16h – Ordem do Dia
Plenário

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PDT - João Durval*
Bloco-PSB - Lídice da Mata**
Bloco-PT - Walter Pinheiro**

Rio Grande do Sul
Bloco-PMDB - Pedro Simon*
Bloco-PP - Ana Amelia**
Bloco-PT - Paulo Paim**

Ceará

Rio de Janeiro
Bloco-PP - Francisco Dornelles*
Bloco-PT - Lindbergh Farias**
Bloco-PRB - Marcelo Crivella**

Bloco-PC DO B - Inácio Arruda*
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira**
Bloco-PT - José Pimentel**

Paraíba

Maranhão
PTB - Epitácio Cafeteira*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza**
Bloco-PMDB - Lobão Filho** (S)

Pará
Bloco-PSDB - Mário Couto*
Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro**
PSOL - Marinor Brito**

Bloco-PSDB - Cícero Lucena*
Bloco-PMDB - Vital do Rêgo**
Bloco-PMDB - Wilson Santiago**

Espírito Santo
Bloco-PT - Ana Rita* (S)
Bloco-PR - Magno Malta**
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço**

Pernambuco
Bloco-PMDB - Jarbas Vasconcelos*
PTB - Armando Monteiro**
Bloco-PT - Humberto Costa**

São Paulo
Bloco-PT - Eduardo Suplicy*
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira**
Bloco-PT - Marta Suplicy**

Minas Gerais
Bloco-PR - Clésio Andrade* (S)
Bloco-PSDB - Aécio Neves**
PPS - Itamar Franco**

Piauí
PTB - João Vicente Claudino*
Bloco-PP - Ciro Nogueira**
Bloco-PT - Wellington Dias**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves* (S)
Bloco-DEM - José Agripino**
Bloco-PV - Paulo Davim** (S)

Santa Catarina
Bloco-PMDB - Casildo Maldaner* (S)
Bloco-PMDB - Luiz Henrique**
Bloco-PSDB - Paulo Bauer**

Goiás
Bloco-PSDB - Cyro Miranda* (S)
Bloco-DEM - Demóstenes Torres**
Bloco-PSDB - Lúcia Vânia**

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

Mato Grosso
Bloco-DEM - Jayme Campos*
Bloco-PR - Blairo Maggi**
Bloco-PDT - Pedro Taques**

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

Mandatos
*: Período 2007/2015

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

**: Período 2011/2019

Amazonas
Bloco-PT - João Pedro* (S)
Bloco-PMDB - Eduardo Braga**
Bloco-PC DO B - Vanessa Grazziotin**

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

Acre
Bloco-PT - Anibal Diniz* (S)
Bloco-PT - Jorge Viana**
Bloco-PMN - Sérgio Petecão**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PSDB - Marisa Serrano*
Bloco-PT - Delcídio do Amaral**
Bloco-PMDB - Waldemir Moka**

Distrito Federal
PTB - Gim Argello* (S)
Bloco-PDT - Cristovam Buarque**
Bloco-PSB - Rodrigo Rollemberg**

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

Tocantins
Bloco-DEM - Kátia Abreu*
Bloco-PR - João Ribeiro**
Bloco-PR - Vicentinho Alves**

Amapá
Bloco-PMDB - José Sarney*
Bloco-PMDB - Gilvam Borges**
PSOL - Randolfe Rodrigues**

Roraima
PTB - Mozarildo Cavalcanti*
Bloco-PT - Angela Portela**
Bloco-PMDB - Romero Jucá**

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) CPI - TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PESSOAS NO BRASIL
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 226, de 2011,
de autoria da Senadora Marinor Brito e outros Senadores, composta por sete titulares e cinco suplentes,
destinada a investigar, no prazo de cento e vinte dias, o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil,
suas causas, consequências, rotas e responsáveis, no período de 2003 e 2011, compreendido na vigência
da convenção de Palermo.
(Requerimento nº 226, de 2011, lido em 16.03.2011)

Leitura: 16/03/2011

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

(2)

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

MEMBROS
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
Notas:
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) SITUAÇÃO DOS CIDADÃOS HAITIANOS NO ACRE
E DEMAIS ESTADOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA.
Finalidade: Averiguar, in loco, a situação de cidadãos haitianos que se encontram no Acre e demais estados
da Amazônia brasileira, visando medidas a serem tomadas para sua proteção e regularização migratória.
(Requerimento nº 153, de 2011, tendo como signatários os
Senadores Jorge Viana e Aníbal Diniz, aprovado em 03.03.2011)
Número de membros: 5
MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Anibal Diniz (PT)
Senador Jorge Viana (PT)

(2)
(1)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Senador Sérgio Petecão (PMN)

(4)

Senador Gilvam Borges (PMDB)

(3)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )

Notas:
1. Em 14.03.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF. 32/2011 - GLDBAG)
2. Em 14.03.2011, o Senador Aníbal Diniz é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF. 32/2011 - GLDBAG)
3. Em 16.03.2011, o Senador Gilvam Borges é designado membro do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. 078/2011 - GLPMDB)
4. Em 16.03.2011, o Senador Sérgio Petecão é designado membro do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. 078/2011 - GLPMDB)

3) ALTERAÇÕES NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL
Finalidade: Propor alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil e construir proposta de constituição
de uma força nacional de defesa; atuando especialmente em estados onde ocorreram tragédias de grandes
proporções como Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro.
(Requerimento nº 171, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador Jorge Viana, aprovado em 17.03.2011)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes

4) REALIZAR VISITA IN LOCO À ELETROBRÁS
TERMONUCLEAR S.A (ELETRONUCLEAR)
Finalidade: Realizar visita in loco à Eletrobrás Termonuclear S.A. (ELETRONUCLEAR), em específico,
a Usina Nuclear de Angra I, Angra II e demais instalações do complexo.
(Requerimento nº 237, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Lindbergh Farias, aprovado em 22.03.2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

REFORMA POLÍTICA - 2011
Finalidade: Elaborar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, Anteprojeto de Reforma Política.
(Atos do Presidente do Senado Federal nºs 24 e 28, de 2011)
Número de membros: 15 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Designação: 10/02/2011

TITULARES

SUPLENTES

Senador Francisco Dornelles (PP)

1. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Itamar Franco (PPS)

2. Senador Vital do Rêgo (PMDB)

Senador Fernando Collor (PTB)

3. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senador Aécio Neves (PSDB)

4. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Roberto Requião (PMDB)

5. Senadora Ana Amelia (PP)

Senador Luiz Henrique (PMDB)

6. Senador Vicentinho Alves (PR)

Senador Wellington Dias (PT)
Senador Jorge Viana (PT)
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Pedro Taques (PDT)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Eduardo Braga (PMDB)
Senadora Ana Rita (PT)
Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B)
Senadora Lúcia Vânia (PSDB)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 61 33034638
E-mail: sscepi@senado.gov.br

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA) (1)

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

1. José Pimentel (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Angela Portela (PT)

Gleisi Hoffmann (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

Humberto Costa (PT)

4. Wellington Dias (PT)

Lindbergh Farias (PT)

5. Jorge Viana (PT)

Clésio Andrade (PR)

6. Blairo Maggi (PR)

João Ribeiro (PR)

7. Vicentinho Alves (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

8. Pedro Taques (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

9. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

10. Inácio Arruda (PC DO B)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Casildo Maldaner (PMDB)

1. Vital do Rêgo (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

2. Wilson Santiago (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Romero Jucá (PMDB)

Roberto Requião (PMDB)

4. Ana Amelia (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

5. Waldemir Moka (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

6. Gilvam Borges (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

7. Benedito de Lira (PP)

Francisco Dornelles (PP)

8. Ciro Nogueira (PP)

Ivo Cassol (PP)

9.

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Aécio Neves (PSDB)

1. Alvaro Dias (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

3. Paulo Bauer (PSDB)

José Agripino (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

5. Kátia Abreu (DEM)

PTB
Armando Monteiro

1. Fernando Collor

João Vicente Claudino

2. Gim Argello

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

1. Randolfe Rodrigues

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular; e o Senador
Randolfe Rodrigues como membro suplente, para comporem a CAE.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como
membros titulares; e os Senadores Alvaro Dias, Aloysio Nunes e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CAE.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 15, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e João Vicente Claudino como
membros titulares; e os Senadores Fernando Collor e Gim Argello como membros suplentes, para comporem a CAE.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 16, de 2011, da Liderança do PT, designando os Senadores Delcídio Amaral, Eduardo Suplicy, Gleisi
Hoffmann, Humberto Costa, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, João Ribeiro, Acir Gurgacz, Lídice da Mata e Vanessa Grazziotin como membros
titulares; e os Senadores José Pimentel, Ângela Portela, Marta Suplicy, Wellington Dias, Jorge Viana, Blairo Maggi, Vicentinho Alves, Pedro Taques,
Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda como membros suplentes, para comporem a CAE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando os Senadores José Agripino e Demóstenes Torres como
membros titulares; e o Senador Jayme Campos e a Senadora Kátia Abreu como membros suplentes, para comporem a CAE.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 51, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Casildo Maldaner, Eduardo Braga, Valdir
Raupp, Roberto Requião, Eunício Oliveira, Luiz Henrique, Lobão Filho, Francisco Dornelles e Ivo Cassol como membros titulares; e os Senadores Vital
do Rêgo, Wilson Santiago, Romero Jucá, Ana Amélia, Waldemir Moka, Gilvam Borges, Benedito de Lira e Ciro Nogueira como membros suplentes, para
comporem a CAE.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Delcídio Amaral e Lobão Filho, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: terças-feiras, às 10h - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (DEM-MT) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Casildo Maldaner (PMDB-SC)

(3)

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

1. Eduardo Suplicy (PT)

Angela Portela (PT)

2. Marta Suplicy (PT)

Humberto Costa (PT)

3. João Pedro (PT)

Wellington Dias (PT)

4. Ana Rita (PT)

Vicentinho Alves (PR)

5. Lindbergh Farias (PT)

João Durval (PDT)

6. Clésio Andrade (PR)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

7. Cristovam Buarque (PDT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

8. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Vital do Rêgo (PMDB)

Paulo Davim (PV)

2. Pedro Simon (PMDB)

(1)

Romero Jucá (PMDB)

(2,4)

3. Lobão Filho (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

4. Eduardo Braga (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Roberto Requião (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

6. Sérgio Petecão (PMN)

Ana Amelia (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Cyro Miranda (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

3. Paulo Bauer (PSDB)

Jayme Campos (DEM)

4. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro
2. Gim Argello

Notas:
*. Em 17.02.2011 foi lido o Ofício nº 21, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cícero Lucena, Lúcia Vânia e Marisa Serrano como
membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CAS
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 16, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular; e os
Senadores Armando Monteiro e Gim Argello como membros suplentes, para comporem a CAS.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 52, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Waldemir Moka, Gilvam Borges, Jarbas
Vasconcelos, Casildo Maldaner, Ricardo Ferraço, Eudardo Amorim e Ana Amélia como membros titulares; e os Senadores Vital do Rêgo, Pedro Simon,
Lobão Filho, Eduardo Braga, Roberto Requião, Sergio Petecão e Benedito de Lira como membros suplentes, para comporem a CAS.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 19, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Paulo Paim, Ângela Portela,
Humberto Costa, Wellington Dias, Vicentinho Alves, João Durval, Rodrigo Rollemberg, Vanessa Grazziotin como membros titulares; e os Senadores
Eduardo Suplicy, Marta Suplicy, João Pedro, Ana Rita Esgário, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, Cristovam Buarque e Lídice da Mata como membros
suplentes, para comporem a CAS.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Jayme Campos como membro titular; e a Senadora
Maria do Carmo Alves como membro suplente, para comporem a CAS.
1. Em 23.02.2011, o Senador Paulo Davim é designado membro titular na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges(OF. nº
062/2011 - GLPMDB).
2. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Jayme Campos e Casildo Maldaner, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 16.03.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV na comissão. (OF. nº 81/2011 GLPMDB)

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: quintas-feiras, às 11h30 - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 12/2005, da Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo
da Valorização das Pessoas com Deficiência.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 12, de 2005)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 9/2005, do Senador Papaléo Paes, com o objetivo de
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 9, de 2005)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 11/2009, do Senador Paulo Paim , com o objetivo da Defesa
do Emprego e da Previdência Social.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 11, de 2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE)

(1)
(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
José Pimentel (PT)

1. Eduardo Suplicy (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Ana Rita (PT)

Pedro Taques (PDT)

3. Anibal Diniz (PT)

Jorge Viana (PT)

4. Acir Gurgacz (PDT)

(6)

(7)

(7)
(7,9)

Magno Malta (PR)

5. João Ribeiro (PR)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. Lindbergh Farias (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Marcelo Crivella (PRB)

8. Humberto Costa (PT)

(8)

(12)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eunício Oliveira (PMDB)
Renan Calheiros (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
(2)

(3,4)

2. Eduardo Braga (PMDB)

(5)

Romero Jucá (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. Gilvam Borges (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

5. Lobão Filho (PMDB)

Roberto Requião (PMDB)

6. Waldemir Moka (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Sérgio Petecão (PMN)

8. Eduardo Amorim (PSC)

(13)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Aécio Neves (PSDB)

1. Mário Couto (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

3. Cícero Lucena (PSDB)

Kátia Abreu (DEM)

4. Demóstenes Torres (DEM)

(14)

PTB
Armando Monteiro

1. Ciro Nogueira (PP)

Gim Argello

2. Mozarildo Cavalcanti

(10)
(11)

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 5, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindberg Farias, José Pimentel,
Marta Suplicy, Pedro Taques, Vicente Alves, Magno malta, Antonio Carlos Valadares, Inácio Arruda e Marcelo Crivella como membros titulares; e
os Senadores João Pedro, Ana Rita Esgário, Aníbal Diniz, Jorge Viana, Acir Gurgacz, João Ribeiro, Clésio Andrade, Rodrigo Rollemberg e Vanessa
Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CCJ.
**. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 4, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular, para compor a CCJ.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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***. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 6, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro suplente, para
compor a CCJ.
****. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a
Senadora Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCJ.
*****. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 17, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e Gim Argello como
membros titulares, para comporem a CCJ.
******. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Eunicio Oliveira,
Eduardo Braga, Romero Jucá, Vital do Rego, Luiz Henrique, Roberto Requião, Francisco Dornelles e Sérgio Petecão como membros titulares; e os
Senadores Renan Calheiros, Valdir Raupp, Wilson Santiago, Gilvam Borges, Lobão Filho, Waldemir Moka, Benedito de Lira e Eduardo Amorim como
membros suplentes, para comporem a CCJ.
*******. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Álvaro Dias
como membros titulares; e os Senadores Mário Couto, Flexa Ribeiro e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CCJ.
********. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular; e o Senador
Demóstenes Torres como membro suplente, para comporem a CCJ.
1. Em 09.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eunício Oliveira e José Pimentel, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 10.02.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
3. Vago em virtude de o Senador Renan Calheiros ter sido designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao
Senador Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
4. Em 16.02.2011, o Senador Valdir Raupp é designado como 1º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão. (OF.Nº 42/2011-GLPMDB)
5. Em 16.02.2011, o Senador Eduardo Braga é designado como 2º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp. (OF.Nº 41/2011-GLPMDB)
6. Em 17.02.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
7. Em 17.02.2011, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
012/2011-GLDBAG).
8. Em 17.02.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Clésio
Andrade (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
9. Em 17.02.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Jorge Viana
(Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
10. Em 17.02.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado suplente na Comissão, em decorrência de vaga cedida pelo PTB ao PP (Ofícios nº
005/2011-GLDPP e 031/2011-GLPTB).
11. Em 17.02.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado suplente do PTB na Comissão (Ofício nº 041/2011-GLPTB).
12. Em 22.02.2011, o Senador Humberto Costa é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Vanessa
Grazziotin (OF. nº 014/2011-GLDBAG).
13. Em 23.02.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Wilson Santiago (OF. nº 063/2011-GLPMDB).
14. O Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em 17.02.2011, em substituição ao Senador Paulo Bauer (Of. nº
034/2011-GLPSDB).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: quartas-feiras, às 10h - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

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

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQJ nº 4/2003, dos Senadores Ney Suassuna e Tasso Jereissati, com
o objetivo de acompanhar sistematicamente a questão da segurança pública em nosso País.
(Requerimento Da Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania 4, de 2003)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCJ nº 2/2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
com o obejtivo de analisar, no prazo de 90 (noventa) dias, do PRS nº 96, de 2009, que Altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações.
Número de membros: 5 titulares

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

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB)
Ricardo Ferraço (PMDB)
Benedito de Lira (PP)

(1)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)
Notas:
1. Em 16.03.2011, o Senador Benedito de Lira é designado membro titular do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. nº 15/2011 - Presidência
CCJ)

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Roberto Requião (PMDB-PR) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Angela Portela (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Wellington Dias (PT)

2. Anibal Diniz (PT)

Ana Rita (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

Paulo Paim (PT)

4. Gleisi Hoffmann (PT)

Walter Pinheiro (PT)

5. Clésio Andrade (PR)

João Ribeiro (PR)

6. Vicentinho Alves (PR)

Magno Malta (PR)

7. Pedro Taques (PDT)

Cristovam Buarque (PDT)

8.

Lídice da Mata (PSB)

9.

Inácio Arruda (PC DO B)

10.

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Roberto Requião (PMDB)

1. VAGO

(1)

Eduardo Amorim (PSC)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Luiz Henrique (PMDB)

Garibaldi Alves (PMDB)

4. Waldemir Moka (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB)

5. Vital do Rêgo (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

6. Sérgio Petecão (PMN)

Ricardo Ferraço (PMDB)

7. Francisco Dornelles (PP)

Benedito de Lira (PP)

8.

Ana Amelia (PP)

9.

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia (PSDB)

1. Alvaro Dias (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

2. Cyro Miranda (PSDB)

Paulo Bauer (PSDB)

3. Cícero Lucena (PSDB)

Maria do Carmo Alves (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

5. José Agripino (DEM)

PTB
Armando Monteiro

1. Mozarildo Cavalcanti

João Vicente Claudino

2.

PSOL
Marinor Brito

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

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular; e o Senador
Randolfe Rodrigues como membro suplente, para comporem a CE.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do PSDB, designando as Senadoras Lúcia Vânia, Marisa Serrano e o Senador Paulo
Bauer como membros titulares; e os Senadores Alvaro Dias, Cyro Miranda e Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a CE.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 18, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e João VIcente Claudino como
membros titulares; e o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro suplente, para comporem a CE.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 50, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Roberto Requião, Eduardo Amorim, Gilvam
Borges, Garibaldi Alves, João Alberto Souza, Pedro Simon, Ricardo Ferraço, Benedito de Lira e a Senadora Ana Amélia como membros titulares; e os
Senadores Jarbas Vasconcelos, Valdir Raupp, Luiz Henrique, Waldemir Moka, Vital do Rêgo, Sérgio Petecão e Francisco Dornelles como membros
suplentes, para comporem a CE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando as Senadoras Maria do Carmo Alves e Kátia Abreu como
membros titulares; e os Senadores Jayme Campos e José Agripino como membros suplentes, para comporem a CE.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 17, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e
os Senadores Wellington Dias, Ana Rita, Paulo Paim, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Magno Malta, Cristovam Buarque, Lídice da Mata e Inácio Arruda
como membros titulares; e os Senadores Delcídio Amaral, Aníbal Diniz, Marta Suplicy, Gleisi Hoffmann, Clésio Andrade, Vicentinho Alves e Pedro
Taques como membros suplentes, para comporem a CE.
1. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
2. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Roberto Requião e Marisa Serrano, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: terças-feiras, às 11h - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 26/2000, doSenador José Fogaça e outros, com o objetivo
de Acompanhamento das ações Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social.
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 1/2002, do Senador José Sarney.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (3)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Anibal Diniz (PT)

1. Ana Rita (PT)

João Pedro (PT)

2. Delcídio do Amaral (PT)

Jorge Viana (PT)

3. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Vicentinho Alves (PR)

4. Blairo Maggi (PR)

Pedro Taques (PDT)

5. Cristovam Buarque (PDT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(4)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Wilson Santiago (PMDB)

2. Lobão Filho (PMDB)

Eunício Oliveira (PMDB)

3. Waldemir Moka (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

5. Garibaldi Alves (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

6.

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Kátia Abreu (DEM)

3. Jayme Campos (DEM)

PTB
Paulo Davim (PV)

(1)

1. João Vicente Claudino

(2)

PSOL
1. Marinor Brito
Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro suplente, para compor a
CMA.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aloysio Nunes e Marisa Serrano como membros
titulares; e os Senadores Cícero Lucena e Flexa Ribeiro como membros suplentes, para comporem a CMA.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 57, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Vital do Rêgo, Wilson Santiago, Eunício
Oliveira, Romero Jucá, Eduardo Braga, Ivo Cassol e Paulo Davim como membros titulares; e os Senadores Valdir Raupp, Lobão Filho, Waldemir Moka,
João Alberto Souza e Garibaldi Alves como membros suplentes, para comporem a CMA.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Aníbal Diniz, João Pedro,
Jorge Viana, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg como membros titulares; a Senadora Ana Rita Esgário e os Senadores Walter
Pinheiro, Vanessa Grazziotin, Blairo Maggi, Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares como membros suplentes, para comporem a CMA.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular; e o Senador
Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CMA.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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1. Em 22.02.2011, o Senador Paulo Davim é designado membro titular em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB na
Comissão (OF. nº 046/2011 - GLPTB / OF. nº 057/2011-GLPMDB).
2. Em 23.02.2011, o Senador João Vicente Claudino é designado membro suplente na Comissão (OF. nº 052/2011 - GLPTB).
3. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Rodrigo Rollemberg e Kátia Abreu, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 18.03.2011, o Senador Delcídio do Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Walter Pinheiro (OF. nº 36/2011 - GLDBAG).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: terças-feiras, às 11h30 - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Jorge Viana (PT)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

2. Cristovam Buarque (PDT)

João Pedro (PT)

3. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. Wilson Santiago (PMDB)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Marisa Serrano (PSDB)

1. Kátia Abreu (DEM)

Notas:
*. Em 16.3.2011, foi lido o Ofício nº 2, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores Jorge Viana, Vanessa Grazziotin, João Pedro, Waldemir Moka, Vital do Rêgo, Marisa Serrano e Paulo Davim como membros titulares; e os
Senadores Antonio Carlos Valadares, Cristovam Buarque, Rodrigo Rollemberg, Eduardo Braga, Wilson Santiago, Kátia Abreu e João Vicente Claudino
como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente da Água.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Blairo Maggi (PR-MT)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Blairo Maggi (PR)

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Pedro Taques (PDT)

2. Walter Pinheiro (PT)

Anibal Diniz (PT)

3. Vicentinho Alves (PR)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Eunício Oliveira (PMDB)

2. Waldemir Moka (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

3. Lobão Filho (PMDB)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Jayme Campos (DEM)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
*. Em 16.3.2011, foi lido o Ofício nº 4, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores Blairo Maggi, Pedro Taques, Aníbal Diniz, Vital do Rêgo, Eunício Oliveira, Eduardo Braga, Cícero Lucena, Aloysio Nunes Ferreira e Paulo
Davim como membros titulares; e os Senadores Rodrigo Rollemberg, Walter Pinheiro, Vicentino Alves, Valdir Raupp, Waldemir Moka, Lobão Filho,
Flexa Ribeiro, Jayme Campos e João Vicente Claudino como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da
Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

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.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Rita (PT-ES)

(3)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Ana Rita (PT)

1. Angela Portela (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Gleisi Hoffmann (PT)

Paulo Paim (PT)

3. Humberto Costa (PT)

Wellington Dias (PT)

4. João Pedro (PT)

Magno Malta (PR)

5. Vicentinho Alves (PR)

Cristovam Buarque (PDT)

6. João Durval (PDT)
7. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Pedro Simon (PMDB)
VAGO

1. Gilvam Borges (PMDB)

(1)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

Garibaldi Alves (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB)

4. Wilson Santiago (PMDB)

Sérgio Petecão (PMN)

5. Eduardo Amorim (PSC)

Paulo Davim (PV)

6.

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Marisa Serrano (PSDB)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Cyro Miranda (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

3. José Agripino (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(2)

1.
2.

PSOL
Marinor Brito

1. Randolfe Rodrigues

(4)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular para compor a
CDH.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 24, de 2011, da Liderança do PSDB, designando as Senadoras Marisa Serrano e Lúcia Vânia como membros
titulares; e os Senadores Cícero Lucena e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CDH.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando as Senadoras Ana Rita e Marta
Suplicy, e os Senadores Paulo Paim, Wellington Dias, Magno Malta e Cristovam Buarque, como membros titulares; e as Senadoras Ângela Portela
e Gleisi Hoffmann, e os Senadores Humberto Costa, João Pedro, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros suplentes, para
comporem a CDH.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 54, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Pedro Simon, Jarbas Vasconcellos, Garibaldi
Alves, João Alberto Souza, Sérgio Petecão e Paulo Davim como membros titulares; e os Senadores Gilvam Borges, Eunício Oliveira, Ricardo Ferraço,
Wilson Santiago e Eduardo Amorim como membros suplentes, para comporem a CDH.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular, e o
Senador José Agripino como membro suplente, para comporem a CDH.
******. Em 01.03.2011, foi lido o Ofício nº 58, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CDH.
1. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
2. Em 01.03.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 058/2011 - GLPTB).
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim e a Senadora Ana Rita, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 17.03.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro suplente do PSOL na Comissão (OF. nº 085/2011 - GSMB)

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: terças-feiras, às 12h - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nº 76/2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em Defesa da Mulher.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 29/2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar a execução da regularização fundiária das ocupações
incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 25/2010, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em defesa da criança, do adolescente, da juventude
e do idoso.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E REDUÇÃO DA
POBREZA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 3/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de, no
prazo de 6 meses, identificar, analisar e debater propostas legislativas que tratam dos temas da pobreza, da
exclusão social e da questão de acesso e do exercício de direitos humanos fundamentais das populações
menos favorecidas.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Anibal Diniz (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Jorge Viana (PT)

Gleisi Hoffmann (PT)

3. Walter Pinheiro (PT)

João Pedro (PT)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Blairo Maggi (PR)

5. Clésio Andrade (PR)

Cristovam Buarque (PDT)

6. Acir Gurgacz (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Lobão Filho (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Ana Amelia (PP)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. Roberto Requião (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

5. Ricardo Ferraço (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

6. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Cyro Miranda (PSDB)

José Agripino (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)

PTB
Fernando Collor

1. Mozarildo Cavalcanti

Gim Argello

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(1)

PSOL
Randolfe Rodrigues

1.

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular para compor a
CRE.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aloysio Nunes e Lúcia Vânia como membros
titulares; e os Senadores Aécio Neves e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CRE.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 32, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Gim Argello como membro titular, para compor a
CRE.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Fernando Collor como membro titular; e o Senador
Mozarildo Cavalcanti como membro suplente, para comporem a CRE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 15, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Aníbal Diniz, Eduardo
Suplicy, Gleisi Hoffmann, João Pedro, Blairo Maggi, Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares como membros titulares; e os Senadores Delcídio
Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Marcelo Crivella, Clésio Andrade, Acir Gurgacz e Rodrigo Rollemberg como membros suplentes, para comporem
a CRE.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular; e o Senador
Demóstenes Torres como membro suplente, para comporem a CRE.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 59, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Jarbas
Vasconcelos, Luiz Henrique, Valdir Raupp, Vital do Rego, Pedro Simon e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Lobão Filho,
Romero Jucá, Ana Amélia, Roberto Requião, Ricardo Ferraço e Eduardo Amorim como membros suplentes, para comporem a CRE.
1. Em 22.02.2011, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB ao
Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 034/2011 - GLPTB / OF. nº 021/2011 - GLBAG).
2. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Fernando Collor e Cristovam Buarque, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: quintas-feiras, às 10h - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Finalidade: Subcomissão criada pelos RRE´s nº 4 e 11/2003, do Senador Marcelo Crivella e do Senador
Tião Viana, respectivamente, com o objetivo de estudar, propor e adotar as medidas necessárias à
implementação das propostas aprovadas no " I Encontro Ibérico da Comunidade de Brasileiros no Exterior",
dentro do "Projeto Brasileiros no Exterior".
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 3/2003, do Senador Heráclito Fortes, com o objetivo de
acompanhar, estudar e monitorar a implementação das políticas públicas nacionais decorrentes dos esforços
mundiais para o combate ao aquecimento global, que se iniciaram com a Conferência-Quadro sobre
Mudança Climática, assinado no Rio de Janeiro, em 1992, assim como contribuir para o aperfeiçoamento
dessa implementação, sob a perspectiva da política externa brasileira, por meio da formulação de
proposições de normas e quaisquer outros atos que forem da competência do Poder Legislativo.

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

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 5/2006, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de tratar de assuntos de seu interesse.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 2/2009, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de acompanhar as ações na Faixa de Fronteira.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Blairo Maggi (PR)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Jorge Viana (PT)

2. Acir Gurgacz (PDT)

Delcídio do Amaral (PT)

3. Cristovam Buarque (PDT)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Lobão Filho (PMDB)

Ana Amelia (PP)

2. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia (PSDB)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Gim Argello

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Blairo Maggi (PR-MT) (1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Lindbergh Farias (PT)

1. Humberto Costa (PT)

Delcídio do Amaral (PT)

2. José Pimentel (PT)

Jorge Viana (PT)

3. Wellington Dias (PT)

Walter Pinheiro (PT)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Blairo Maggi (PR)

5. Vicentinho Alves (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

6. Pedro Taques (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Inácio Arruda (PC DO B)

8. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Waldemir Moka (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

3. Roberto Requião (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Wilson Santiago (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

6. Casildo Maldaner (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

7. Eduardo Amorim (PSC)

Francisco Dornelles (PP)

8. Ivo Cassol (PP)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Paulo Bauer (PSDB)

3. Cyro Miranda (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

PTB
Fernando Collor

1. Armando Monteiro

Mozarildo Cavalcanti

2. João Vicente Claudino

PSOL
1.
Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 21, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Fernando Collor como membro titular; e os Senadores
Armando Monteiro e João Vicente Claudino como membros suplentes, para comporem a CI.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 40, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CI.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Flexa Ribeiro, Lúcia Vânia e Paulo Bauer como
membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CI.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 56, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Valdir Raupp, Waldemir Moka, Lobão Filho,
Vital do Rêgo, Ricardo Ferraço, Eduardo Braga, Ciro Nogueira e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Romero Jucá, Gilvam
Borges, Roberto Requião, João Alberto Souza, Wilson Santiago, Casildo Maldaner, Eduardo Amorim e Ivo Cassol como membros suplentes, para
comporem a CI.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 18, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindbergh Farias,
Delcídio Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Blairo Maggi, Acir Gurgacz, Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda como membros titulares; e os
Senadores Humberto Costa, José Pimentel, Wellington Dias, Marcelo Crivella, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg e a Senadora
Vanessa Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CI.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular; e o
Senador Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CI.
1. Em 17.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lúcia Vânia Presidente e o Senador Blairo Maggi Vice-Presidente deste colegiado (OF. nº
003/2011 - CI).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: quintas-feiras, às 9h - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão 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.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

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

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Benedito de Lira (PP-AL) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Wellington Dias (PT)

(2)

1. Paulo Paim (PT)

Ana Rita (PT)

2. João Pedro (PT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

3. José Pimentel (PT)

Vicentinho Alves (PR)

4. Magno Malta (PR)

João Durval (PDT)

5. Acir Gurgacz (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

6.

(3)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Ana Amelia (PP)

1. João Alberto Souza (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

2. Lobão Filho (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

3. VAGO

Wilson Santiago (PMDB)

4. Eunício Oliveira (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

5. Ivo Cassol (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. Garibaldi Alves (PMDB)

(4)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Aécio Neves (PSDB)

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Marisa Serrano (PSDB)

Maria do Carmo Alves (DEM)

3. Kátia Abreu (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro

PSOL
1.
Notas:
*. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 28, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves e Cícero Lucena como membros
titulares; e as Senadoras Lúcia Vânia e Marisa Serrano como membros suplentes, para comporem a CDR.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular; e o Senador
Armando Monteiro como membro suplente, para comporem a CDR.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 55, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando a Senadora Ana Amélia e os
Senadores Eduardo Amorim, Vital do Rego, Wilson Santiago, Ciro Nogueira e Benedito de Lira como membros titulares; e os Senadores João Alberto
Souza, Lobão Filho, Jarbas Vasconcelos, Eunício Oliveira, Ivo Cassol e Garibaldi Alves como membros suplentes, para comporem a CDR.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores José Pimentel, Ana
Rita Esgário, Vanessa Grazziotin, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros titulares; e os Senadores Paulo Paim, João Pedro,
Wellington Dias, Magno Malta e Acir Gurgacz como membros suplentes, para comporem a CDR.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Maria do Carmo Alves como membro titular; e a
Senadora Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CDR.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Benedito de Lira e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 24.02.2011, o Senador Wellington Dias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José
Pimentel, que passa a ocupar a vaga de suplente destinada ao Bloco (Ofício nº 027/2011-GLDBAG).
3. Em 24.02.2011, o Senador José Pimentel foi substituído pelo Senador Wellington Dias como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão, passando a compô-la como suplente em vaga destinada ao Bloco (Ofício nº 027/2011-GLDBAG).
4. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(1)

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

1. Angela Portela (PT)

Gleisi Hoffmann (PT)

2. Eduardo Suplicy (PT)

João Pedro (PT)

3. Walter Pinheiro (PT)

Clésio Andrade (PR)

4. Blairo Maggi (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

5. João Durval (PDT)
6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Garibaldi Alves (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Roberto Requião (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

3. Valdir Raupp (PMDB)

Ana Amelia (PP)

4. Luiz Henrique (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

5. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. João Alberto Souza (PMDB)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Marisa Serrano (PSDB)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Jayme Campos (DEM)

3. Kátia Abreu (DEM)

PTB
1.

PSOL
1.
Notas:
*. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 29, de 2011, da Liderança do PSDB, designando a Senadora Marisa Serrano e o Senador Cyro Miranda como
membros titulares; e os Senadores Aloysio Nunes e Flexa Ribeiro como membros suplentes, para comporem a CRA.
**. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Jayme Campos como membro titular; e a Senadora
Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CRA.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 58, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Waldemir Moka, Casildo Maldaner, Eduardo
Amorim, Ana Amélia, Ivo Cassol e Benedito de Lira como membros titulares; e os Senadores Garibardi Alves, Roberto Requião, Valdir Raupp, Luiz
Henrique, Ciro Nogueira e João Alberto Souza como membros suplentes, para comporem a CRA.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 24, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Delcídio Amaral, Gleisi
Hoffmann, João Pedro, Clésio Andrade e Acir Gurgacz como membros titulares; a Senadora Ângela Portela e os Senadores Eduardo Suplicy, Walter
Pinheiro, Blaio Maggi, João Durval e Antonio Carlos Valadares como membros suplentes, para comporem a CRA.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Acir Gurgacz e Waldemir Moka, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A POLÍTICA AGRÍCOLA
BRASILEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRA nº 8/2011, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
destinada a acompanhar a execução da política agrícola brasileira.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga (PMDB-AM) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Angela Portela (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Anibal Diniz (PT)

2. Paulo Paim (PT)

Walter Pinheiro (PT)

3. Magno Malta (PR)

João Ribeiro (PR)

4. Cristovam Buarque (PDT)

Pedro Taques (PDT)

5. Lídice da Mata (PSB)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Braga (PMDB)

1. Gilvam Borges (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Luiz Henrique (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

4. Renan Calheiros (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

5. Ivo Cassol (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

6. Benedito de Lira (PP)

Bloco Parlamentar. ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda (PSDB)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

José Agripino (DEM)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Fernando Collor

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a Senadora
Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCT.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 30, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como membros
titulares; e os Senadores Aloysio Nunes e Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a CCT.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Gim Argello como membro titular; e o Senador
Fernando Collor como membro suplente, para comporem a CCT.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 53, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp, Vital do
Rêgo, Lobão Filho, Ciro Nogueira e Eunício Oliveira, como membros titulares e os Senadores Gilvam Borges, Luiz Henrique, Ricardo Ferraço, Renan
Calheiros, Ivo Cassol e Benedito de Lira, como membros suplentes, para compor a CCT.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e os
Senadores Aníbal Diniz, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Pedro Taques e Rodrigo Rollemberg, como membros titulares e os Senadores Delcídio Amaral,
Paulo Paim, Magno Malta, Cristovam Buarque e a Senadora Lídice da Mata, como membros suplentes, para comporem a CCT.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular e a Senadora
Maria do Carmo Alves como membro suplente, para compor a CCT.
*******. Em 23.02.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando o Senador Marcelo Crivella como
membro suplente, para compor a CCT.
1. Em 23.02.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF.nº 026/2011-GLDBAG)
2. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eduardo Braga e Gim Argelo, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: quartas-feiras, às 8h45 Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)
SENADORES

CARGO
CORREGEDOR
1º CORREGEDOR SUBSTITUTO
2º CORREGEDOR SUBSTITUTO
3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 01/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

Atualização: 01/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)
Número de membros: 5 titulares
Atualização: 01/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
(Ato da Comissão Diretora nº 05, de 2005 - Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005)
SENADOR

CARGO
OUVIDOR-GERAL
Atualização: 02/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)
VICE-PRESIDENTE:

(7)

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

MEMBROS
PMDB
PT
Gleisi Hoffmann (PR)

(6)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(4)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(5)

PR
PP
Ciro Nogueira (PI)

(1)

PDT
PSB
Lídice da Mata (BA)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(2)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PSC
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(3)

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

Eduardo Amorim (SE)

PPS
PMN
Sérgio Petecão (AC)

PV
Paulo Davim (RN)
Atualização: 24/02/2011
Notas:
1. Indicado para ocupar a vaga do PP, conforme Of.nº 070/2011-GSFD, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
2. Indicada para ocupar a vaga do PSOL, conforme Of.nº 034/2011-GSMB, de 16.02.2011, lido na sessão da mesma data.
3. Indicada para ocupar a vaga do PCdoB, conforme Of.nº 003/2011-GLPCdoB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
4. Indicado para ocupar a vaga do PTB, conforme Of.nº 038/2011-GLPTB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
5. Indicada para ocupar a vaga do DEM, conforme Of.nº 008/2011-GLDEM, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
6. Indicada para ocupar a vaga do PT, conforme Of. nº 14/2011-GLDPT, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
7. Eleita na 1ª reunião do Conselho, realizada em 24.02.2011.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 23/03/2010
2ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Waldemir Moka (MS)

(7)

PT
Jorge Viana (AC)

(9)

PSDB
PTB
DEM
José Agripino (RN)

(8)

PR
PP
Ivo Cassol (RO)

(6)

PDT
PSB
PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(4)

PSOL
PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

PPS
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(2)

PMN
Sérgio Petecão (AC)

(3)

PV
Paulo Davim (RN)

(5)

Atualização: 22/03/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 086/2011, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal de 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 55, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 117, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 05, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 52/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 12/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of nº 74/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 024/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal de 22/03/2011.
9. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 22/03/2011.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 30/11/2010
2ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Pedro Simon (RS)

(6)

PT
Ana Rita (ES)

(8)

PSDB
PTB
DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

PR
PP
Ana Amelia (RS)

(7)

PDT
PSB
PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(3)

PSOL
PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

PPS
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(2)

(9)

PMN
Sérgio Petecão (AC)

(4)

PV
Paulo Davim (RN)

(5)

Atualização: 22/03/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 087/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 54, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 06, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 118, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 53, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of. nº 74/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designada para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 13/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 022/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 22/03/2011.
9. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal de 22/03/2011.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8) PROJETO JOVEM SENADOR
(Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010)
Número de membros: 16 titulares
1ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Casildo Maldaner (SC)

(6)

PT
Jorge Viana (AC)

(9)

PSDB
PTB
DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(8)

PR
PP
Ciro Nogueira (PI)

(7)

PDT
PSB
PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

(3)

PSOL
PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

(2)

PPS
PMN
Sérgio Petecão (AC)

PV
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(5)

Paulo Davim (RN)

(4)

Atualização: 22/03/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 088/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 56, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designada para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 04, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 53, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 114/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of. nº 75/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 14/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 025/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal de 22/03/2011.
9. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 024/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 22/03/2011.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):(61)3303-5255 Fax:(61)3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

Composição
Grão-Mestre: Senador José Sarney (PMDB-AP)
Chanceler: Deputado Marco Maia (PT-RS)
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Marco Maia (PT-RS)

José Sarney (PMDB-AP)

1ª VICE-PRESIDENTE

1ª VICE-PRESIDENTE

Rose de Freitas (PMDB-ES)

Marta Suplicy (PT-SP)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Eduardo da Fonte (PP-PE)

Wilson Santiago (PMDB-PB)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Eduardo Gomes (PSDB-TO)

Cícero Lucena (PSDB-PB)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP)

João Ribeiro (PR-TO)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Inocêncio Oliveira (PR-PE)

João Vicente Claudino (PTB-PI)

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Júlio Delgado (PSB-MG)

Ciro Nogueira (PP-PI)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DA MINORIA

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

João Paulo Cunha (PT-SP)

Eunício Oliveira (PMDB-CE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO)

Fernando Collor (PTB-AL)
(Atualizada em 15.3.2011)
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Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=768&amp;origem=CN

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

Número de membros: 13 titulares e respectivos suplentes
Composição
Presidente:
Vice-Presidente:
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas
de rádio (inciso I)
Representante das empresas
de televisão (inciso II)
Representante de empresas
da imprensa escrita (inciso III)
Engenheiro
com
notório
conhecimento na área de
comunicação social (inciso IV)
Representante da categoria
profissional dos jornalistas
(inciso V)
Representante da categoria
profissional dos radialistas
(inciso VI)
Representante da categoria
profissional dos artistas (inciso
VII)
Representante das categorias
profissionais de cinema e
vídeo (inciso VIII)
Representante da sociedade
civil (inciso IX)
Representante da sociedade
civil (inciso IX)
Representante da sociedade
civil (inciso IX)
Representante da sociedade
civil (inciso IX)
Representante da sociedade
civil (inciso IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004
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Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
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CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)

COMISSÕES DE TRABALHO
01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA
02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL
03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA
04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO
05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=767&amp;origem=CN

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
(Resolução nº 01, de 2007-CN)

Número de membros: 9 Senadores e 9 Deputados
Composição
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:
SENADO FEDERAL
TITULARES

SUPLENTES

CÂMARA DOS DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:

Secretário: Antônio Ferreira Costa Filho
Telefones: (61) 3216-6871 / 3216-6878
Fax: (61) 3216-6880
E-mail: cpmc@camara.gov.br
Local: Câmara dos Deputados – Anexo II – Sala T/28
Endereço na Internet: www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA – CCAI
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)

Composição
Presidente:
Vice-Presidente:
SENADO FEDERAL
Líder da Maioria
Líder da Minoria
Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional

Fernando Collor (PTB-AL)

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Líder da Maioria
Líder da Minoria
Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)
Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO)
(Atualizada em 15.3.2011)
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PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DAS ASSINATURAS
SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 58,00
Porte do Correio
R$ 488,40
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 546,40
ANUAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 116,00
Porte do Correio
R$ 976,80
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 1.092,80
.

NÚMEROS AVULSOS
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
ORDEM BANCÁRIA
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GESTÃO - 00001
EMISSÃO DE GRU PELO SIAFI
UG - 020054
GESTÃO - 00001
COD. – 70815-1
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEN
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SITE: http://www.tesouro.fazenda.gov.br código de recolhimento apropriado e o
número de referência: 20815-9 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão:
020054/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de
assinaturas pretendidas e enviar a esta Secretaria.
Para Órgãos Públicos integrantes do SIAFI, deverá ser seguida a rotina acima
EMISSÃO DE GRU SIAFI.
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