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Ata da 73ª Sessão, Especial
em 16 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Wilson Santiago
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 20 minutos e encerra-se às 13 horas e 26 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o 120º aniversário do Jornal do Brasil, nos termos do Requerimento nº 410, de 2011, do Senador
Marcelo Crivella e outros Senadores.
Convido para compor a Mesa o autor do requerimento, Senador Marcelo Crivella; a Drª Ângela Moreira,
Presidente do Jornal do Brasil; o Diretor Institucional
Reinaldo Paes Barreto; o Editor Executivo Marcelo
Migliaccio; o Editor Humberto Tanure; e o Sr. Mauro
Santayana, jornalista conhecido por todos.
O Senado Federal não poderia deixar passar a
oportunidade de prestar merecida homenagem aos
120 anos de existência do Jornal do Brasil. Não há
qualquer exagero em afirmar que a história do periódico se confunde com a própria história do jornalismo
nacional, razão pela qual saúdo o Senador Marcelo
Crivella, autor do Requerimento que possibilitou a realização desta Sessão Especial.
O Jornal do Brasil foi fundado no dia 9 de abril
de 1891 por Rodolfo de Souza Dantas, ex-Ministro do
Império, menos de dois anos após o advento da República. Nasceu, portanto, em período conturbado – e
seus primeiros anos refletiram um comportamento dual,
ora em defesa da Monarquia, ora transigindo com a
nascente República.
Desde o início, o Jornal do Brasil se destacou
por, pelo menos, três fatores. Primeiro, uma postura
empresarial avançada, com forte capitalização e abertura para as modernas técnicas empresariais em curso
na Europa e nos Estados Unidos.
Segundo, pelo rol de destacados colaboradores,
gente como o crítico literário José Veríssimo, autor de
uma bela história da literatura brasileira, o gramático
Said Ali, grande conhecedor da língua portuguesa ou,
ainda, ninguém menos do que o ilustre Barão do Rio

Branco. Um pouco mais tarde, contou com Joaquim
Nabuco e o grande Rui Barbosa.
Terceiro, pelo esforço de inovação tecnológica,
com a compra de modernos equipamentos importados,
a constituição de um parque gráfico sem similar no País
e as constantes inovações de apresentação gráfica.
Nesse quesito, aliás, o JB protagonizou duas
das mais importantes reformas inovadoras de que
se tem notícia em todo o Brasil. Em 1907, com novos
equipamentos, o JB trouxe a cor e a predominância
das caricaturas, a qual veio a se tornar uma espécie
de marca registrada do jornal. A outra, já na era do
comando da Condessa Pereira Carneiro, coordenada
por Nascimento Brito e por uma equipe notável de jornalistas e artistas, consumou-se no ano de 1959 – e
veio a se tornar a mais influente reforma da história
do jornalismo brasileiro.
Como reflexo desse trinômio, a qualidade editorial
atingida fez-se refletir nas tiragens do jornal. De acordo
com o professor Muniz Sodré, da Escola de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
o JB alcançou, em 1902, a extraordinária tiragem de
62 mil exemplares. À mesma época, o argentino La
Prensa, o maior jornal da Argentina, considerado o
maior diário da América do Sul, não ultrapassava os
50 mil exemplares.
Para nossa alegria, Srª Presidente, no nosso Estado,
a Paraíba, ainda criança, na era de 1980, já testemunhávamos, mesmo chegando à tarde, após o expediente, que
o Jornal do Brasil era um dos mais lidos à época.
Obviamente, nem só de sucessos tem vivido o
mais que centenário periódico. Várias crises econômicas o vitimaram, e sua fase de ouro, entre os anos 50 e
80 do século passado, já não perdura nos dias atuais,
como é do conhecimento de todos nós. Porém, não é
impossível que o Jornal do Brasil retome o antigo vigor, pois a sua história está repleta de recuperações.
Srªs e Srs. Senadores, demais integrantes da
Mesa, eu ousaria dizer que a maior característica do
Jornal do Brasil não se resume ao tripé há pouco mencionado. O dinamismo, a influência, o sucesso editorial,
tudo isso deriva de um capital imaterial que o JB soube consolidar ao longo de generosas décadas: a sua
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credibilidade. Ela nasceu de sua postura independente, liberal, crítica, capaz de dar azo aos mais diversos
debates, sob quaisquer ideologias, desde que democráticas, como é do conhecimento de todos nós.
Os próximos oradores têm muito a dizer sobre o
percurso do Jornal do Brasil nestes 120 anos e, quem
sabe, sobre o futuro que aguarda, com certeza, não só o
Jornal do Brasil, como também toda a imprensa nacional,
por meio dos seus próprios meios de comunicação.
Era só. No mais, quero parabenizar o Jornal do
Brasil por esta data marcante na história da imprensa
brasileira. O próprio Presidente Sarney, que, por outras
razões, aqui não pôde estar, pediu-me que transmitisse
a vocês, a todos que fazem o Jornal do Brasil, a sua
alegria, o seu desejo de aqui estar e também de, ao
lado de vocês, comemorarmos esta grande data, data
histórica, com certeza marcante, não só na história do
Jornal, como também na história do próprio jornalismo
nacional. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o autor do requerimento, Senador Marcelo Crivella.
V. Exª dispõe do tempo que achar conveniente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores
telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da
Rádio Senado, permitam-me saudar a Srª Ângela Moreira, Presidente do Jornal do Brasil, a quem agradeço por ter vindo, o Sr. Reinaldo Pazes Barreto, Diretor
institucional, figura ilustre, com quem tive o prazer de
conversar agora no gabinete, o Sr. Humberto Tanure,
de uma família ativa, laboriosa, de grandes empresários, sem os quais não sei se estaríamos festejando
estes 120 anos do Jornal do Brasil.
Quero agradecer a sua família por esse esforço
e parabenizá-la.
Saúdo o Sr. Luis Orlando Carneiro, jornalista,
o Mauro Santayana, esse patrimônio do jornalismo
brasileiro, companheiro querido que me faz lembrar o
saudoso José Alencar, nosso inesquecível Presidente
de Honra do PRB, José Alencar Gomes da Silva, que
não cansava de repetir suas crônicas, seus artigos e
que se identificava tanto com as suas palavras.
Sr. Presidente, fundado em 1891, como já dito,
Rodolfo Epifânio de Sousa Dantas, político, homem
importante no Brasil, o Jornal do Brasil já tinha um
nível elevado. Contava com a colaboração de notáveis
do calibre de José Veríssimo, Oliveira Lima e Barão do
Rio Branco, que, inclusive, escrevia da França, como
me disse o nobre jornalista, Rui Barbosa e o inesquecível Joaquim Nabuco, o abolicionista, que deu a esse

Maio de 2011

jornal talvez a característica mais importante de uma
imprensa, que é a independência.
Olha só o que Nabuco, temerário e ousado, fundador
da Academia Brasileira de Letras, Embaixador do Brasil
nos Estados Unidos, Doutor em Letras por Yale, disse, naquela ocasião, no Jornal do Brasil. Veja só o teor dessa
crítica no Brasil de então. Pesem essas palavras.
A Igreja Católica, apesar do seu imenso
poderio, em um país ainda em grande parte
fanatizado por ela, nunca elevou no Brasil a
voz em favor da abolição da escravatura.
Alvaro, você pode mencionar o que é alguém levantar a voz a esse nível no Brasil de então, um Brasil
religioso, um Brasil que não era laico, um Brasil que
não tinha a independência que nós temos hoje?
E disse mais:
A Igreja Católica foi grande no passado,
quando era o cristianismo, quando nascia no
meio de uma sociedade corrompida, quando tinha como esperança a conversão dos bárbaros,
que se agitavam às portas do Império minado
pelo egoísmo, corrompido pelo cesarismo, moralmente degradado pela escravidão. A Igreja
Católica foi grande quando tinha que esconder-se
nas catacumbas, quando era perseguida. Mas,
desde que Constantino dividiu com ela o império
do mundo, desde que de perseguida ela passou
a sentar-se no trono e a vestir a púrpura dos
césares, desde que, ao contrário das palavras
do seu divino fundador, que disse “O meu reino
não é deste mundo”, ela não teve outra religião
senão a política, outra ambição senão o governo.
A Igreja tem sido a mais constante perseguidora
do espírito da liberdade, a dominadora das consciências, até que se tornou inimiga irreconciliável
da expansão científica e da liberdade intelectual
do nosso século!”
Palavras de Joaquim Nabuco, independente, escrevendo o que pensava, temerário e ousado.
Claro que a Igreja Católica de hoje evoluiu. Mas
quero dizer e quero marcar, com estas palavras, a gênese
desse jornal, que, ao longo da história, seria indômito.
Naquela ocasião, o periódico inovou por sua estrutura empresarial, parque gráfico, pela distribuição
em carroças e a participação de correspondentes
estrangeiros – coisa inédita na imprensa brasileira –,
como o escritor português Eça de Queiroz.
Desde então, o jornal foi fechado algumas vezes
devido a incompatibilidades políticas com os donos
conjunturais do poder. Mas nunca se intimidou. De
todo modo, sempre retornou à ativa com a mesma
envergadura comunicativa. No entanto, sua vocação
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verdadeiramente jornalística somente se firmou nos
meados do século passado.
Sr. Presidente, um pouco de saudosismo não faria
mal neste momento. Se eu fechar os olhos, posso ver
o plástico que, na década de 70, eu tinha na janela do
meu quarto, que era a mania dos meninos. Era um elefantinho – você lembra, Pedro –, símbolo da pujança,
símbolo da grandeza, da colossal liderança do Jornal
do Brasil nos classificados e no coração do povo da
minha terra, do povo carioca. Foi nas suas páginas que
encontrei meu primeiro emprego, quando eu tinha 14
anos. O Jornal do Brasil foi pioneiro e a maior expressão do que no futuro seria uma realidade nacional até
os dias de hoje: os classificados – um nome inventado
por eles. Aliás, a própria diagramação da primeira página
do matutino se desenhava toda na prevalência incondicional dos classificados sobre as notícias do dia.
A mudança de layout de primeira página só ocorreu com a introdução de uma política de modernização, promovida pela inesquecível Condessa Pereira
Carneiro e implementada por uma equipe de jovens
jornalistas e artistas gráficos, como Amílcar de Castro,
Odylo Costa Filho, Ferreira Gullar, Alberto Dines e Jânio
de Freitas, sob supervisão de Manuel do Nascimento
Britto, genro da condessa.
Mirando os jornais impressos na Europa e nos
Estados Unidos, a redação jornalística foi transformada
em laboratório industrial de notícias sérias, profundas,
confiáveis e bem escritas, focada em um público urbano, política e intelectualmente mais preparado.
Mais que isso: à época, o Jornal do Brasil se
notabilizou pelo fato de ser o primeiro jornal a dispor
de um departamento de pesquisa, mediante o qual
sua qualidade editorial e de notícias passou a adquirir
patamares incontestáveis de excelência. A partir dali,
o padrão de qualidade do jornalismo brasileiro tomou
como parâmetro as folhas impressas do diário carioca,
para orgulho nosso, povo do Rio.
Sob o regime militar, iniciado em 64, o compromisso do JB com a verdade não foi abalado. Pelo contrário, o jornal se viu compelido a arrostar os grilhões
da censura, sob pena de ter seu nome maculado para
sempre na memória política do País. Ilustres protagonistas da política e da cultura brasileira compareciam
nos cadernos com crônicas e artigos muitas vezes ácidos, denunciando as mazelas e os abusos cometidos
pelo estado de exceção.
Sem dúvida, um dos grandes símbolos referenciais contra a ditadura militar no Brasil foi Henfil, cartunista que ilustrava diariamente as páginas do JB com
personagens espetaculares. Maior deles, Ubaldo, o paranóico, não raro era convidado para sair de casa com
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os amigos, sempre ressalvando “ainda não, espera um
pouquinho: ainda não li a coluna do Castelinho”.
Carlos Castelo Branco, extraordinário jornalista,
era, de fato, ao lado de Tristão de Athaíde, a referência
fundamental para acompanhar os desenvolvimentos da
política brasileira e, especialmente, contra a ditadura
e a favor do processo de transição democrático. Sua
coluna no JB era imbatível.
Nessa linha, outro marco dos serviços prestados
pelo JB à imprensa nacional foi a cobertura das eleições estaduais do meu Estado em 1982, a primeira
depois da ditadura militar. Com enfoque especial no
Rio de Janeiro, a editoria cobria o embate entre Leonel Brizola, do PDT, e Moreira Franco, do antigo PDS.
Apuração tumultuada, o JB cumpriu sua missão democrática com galhardia e deu espaço para as denúncias
de fraude eleitoral, que envergonhavam o povo do Rio,
claramente cometidas por forças contrárias ao reingresso do inquietante Brizola à vida política nacional.
Outros jornais se calaram – é bom que se diga. O
JB, não. Aquele episodio é um marco na história desse
jornal. Mas não era só isso. A vida cultural brasileira das
décadas de 70, 80 e 90 era impossível de ser compreendida sem a leitura do Caderno B, adornada com as
crônicas fabulosas de Clarice Lispector, Hélio Pelegrino, Ferreira Gullar, Zuenir Ventura, Reynaldo Jardim,
Danuza Leão, Xexéo, Tutty Vasques e o poeta – e aqui
presto homenagem ao Leandro Mazzini, jovem expressão da cultura mineira – Carlos Drummond de Andrade, o inesquecível mineiro, que, no Rio, com o coração
estraçalhado de saudades da sua sempre lembrada
Itabira, se tornou universal, vertido em idiomas, lido,
comentado em universidades, tema de teses, discutido
nas cátedras dos continentes, sempre com a nostalgia
das Gerais, de seus ares, de sua gente, de suas casa,
de suas ruas compridas, tortas, que pedia: “Espírito de
Minas, me visita e conserva em mim ao menos a metade
do que fui de nascença e a vida esgarça”.
No “Colóquio das Estátuas” – Mauro Santayana se
lembra bem disso –, página das mais belas da nossa
língua, que as antologias mais exigentes não podem
dispensar, retratando, numa conversa fantástica, os
profetas que a inspiração divina do Aleijadinho plantou no adro do Santuário de Congonhas, como que se
interpretando, escreveu:
Assim confabulam os profetas, numa
reunião fantástica, batida pelos ares de Minas. Onde mais poderíamos conceber reunião
igual senão em terra mineira, que é o paradoxo
mesmo, tão mística que transforma em alfaias
e púlpitos e genuflexórios a febre grosseira do
diamante, do ouro e das pedras de cor?

16312 Terça-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

No seio de uma gente que está ilhada entre
cones de hematita e, contudo, mantém com o
universo uma larga e filosófica intercomunicação,
preocupando-se como nenhuma outra com as
dores do mundo no desejo de interpretá-las, lenilas? Um povo que pastoril e sábio, amante das
virtudes simples, da misericórdia, da liberdade
– um povo sempre contra os tiranos, e levando
o sentimento do bom e do justo a uma espécie
de loucura organizada, explosiva e contagiosa,
como revelam suas revoluções liberais?
São mineiros esses profetas. Mineiros na
patética e concentrada postura em que os eternizou o mineiro Aleijadinho; mineiros na visão
ampla da terra, seus males, guerras, crimes,
tristezas e anelos; mineiros no julgar friamente e no curar com bálsamos; no pessimismo;
na iluminação íntima; sim, mineiros de cento
e cinquenta anos atrás e de agora taciturnos,
crepusculares, messiânicos e melancólicos.
Meu Deus do céu, ninguém interpreta mais alma
mineira do que esse senhor. Excepcional esse Drummond!
São essas coisas que Drummond plantou em nós
e que citei aqui apenas para justificar o sofrimento que
cada um de nós tem quando vai a uma banca de jornal
e não vê mais as páginas do JB. A falta daquele jornal
impresso deixa uma lacuna na concepção das nossas
memórias, ainda que exista hoje a sua versão espetacular, dinâmica, colorida como nunca e atualizada na
velocidade do mundo digital. A ninguém escapa o vazio
que restou depois de sua extinção em 2010. Nessa linha,
a saída do JB do papel diário pode até ser saudada, por
alguns, como um ingresso inadiável à modernidade. No
entanto, para outros – mais tradicionais e impregnados
pela melancolia de Drummond –, seu desaparecimento material deixou um amargo sabor de saudade, uma
memória afetiva de abandono e solidão.
Mas, Sr. Presidente, os tempos são outros. Hoje, o
primeiro jornal 100% digital trocou de roupa, mantendo
a confiável qualidade informativa. Para orgulho nosso,
para sabor dos leitores mais fiéis, conservou representativa porção de colaboradores, cronistas e articulistas
que fizeram escola na versão impressa e que se tornaram imprescindíveis, como esse ilustre cidadão próximo
a mim chamado Mauro Santayana, que não é mineiro,
embora todos digam que é. Ele é gaúcho. Sem nenhum
demérito ao povo do Rio Grande, pelos quais tenho maior
admiração e apreço, essa gente brava e valente.
Mas, Sr. Presidente, eu vou terminar.
Parodiando o poeta mineiro que hoje se faz tão
presente entre nós, digo que há uma rua que começa
no Rio, que tem 120 anos de comprimento e que vai
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dar o meu coração. Nessa rua, JB, passam os meus
pais com o jornal na mão, passam os meus tios, meus
avós, minha família; passam os anúncios de sessão
de cinema de sábado à tarde, passam as torcidas do
Maracanã, a praia lotada, a banca de jornal da esquina, o chame, a elegância, o prestígio e a eloquência
intelectual da minha terra. Passam polêmicas divertidas, entrevistas sérias, denúncias e alta cultura, que
refletiam de alguma maneira o humor genial do carioca, a vida social do Rio de Janeiro.
Que o Jornal do Brasil continue sendo esse patrimônio monumental da nossa civilização, o guardião
incorruptível e vigilante da democracia no Brasil e as
mais belas lembranças e a mais firme esperança de um
jornalismo independente, à altura da cultura, da dignidade, da nobreza e da coragem do povo brasileiro.
Muito obrigado, Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Alvaro Dias, pela Liderança do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Wilson
Santiago, Senador Marcelo Crivella, os cumprimentos
pela iniciativa oportuna. V. Exª, que é do Rio de Janeiro, homenageia o Jornal do Brasil, que tem a cara
do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que, para os
meus olhos, é a capital mais bela do mundo. É uma
primazia ter a cara do Rio de Janeiro.
Presidente do Jornal do Brasil, Srª Ângela Moreira; Diretor do Jornal do Brasil, Sr. Reinaldo Paes;
Diretor Executivo, Sr. Marcelo Migliaccio; Editor, Sr.
Humberto Tanure; Jornalista Luiz Orlando Carneiro; Jornalista Mauro Santayana; Jornalista Leandro Mazzini;
Heloísa, demais jornalistas, visitantes, Senador Pedro
Simon, Senadora Maria do Carmo, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, é um privilégio ocupar a tribuna do Senado
Federal para celebrar os 120 anos do Jornal do Brasil. Quando tanto se fala em inovação e modernidade,
o Jornal do Brasil é exemplo histórico. Foi inovador
desde os seus primórdios, contando em priscas eras
inclusive com correspondentes estrangeiros, a exemplo
do magistral Eça de Queirós. Sob a batuta do Patrono
desta Casa – lá está o seu busto –, a marca de Rui
Barbosa, investido da função de redator-chefe é traço
editorial que enaltece o acervo histórico do JB, que
se transformou em patrimônio nacional.
O jornal secular, aspiração e sonho de gerações
de grandes profissionais de imprensa, ao longo do seu
itinerário, escreveu uma das mais luminosas trajetórias de
um periódico no País. É, sem dúvida, o ícone de diversas
gerações de jornalistas brasileiros, inovador na forma e no
conteúdo, atuando com independência e driblando com
originalidade os embaraços da ditadura militar.
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É impossível dissociar o JB de sua essência
carioca, sua alma carioca, o que em grande medida
contribuiu para que sua moldura fosse traduzida como
a “cara do Rio de Janeiro”.
Desde setembro do ano passado, a sua feição
mudou radicalmente. O Jornal do Brasil deixou de
circular nas bancas e aderiu às transformações tecnológicas que notadamente modificaram as relações
originais entre o público e os meios de comunicação.
Desde então, o Jornal do Brasil passou a utilizar o
mote de “O primeiro jornal 100% digital do País!”
Diante desse novo marco do periódico e nessa
nova e revolucionária moldura digital, devemos celebrar
o fato de que o jornal permanece a serviço do Brasil e
em prol da manutenção da liberdade de imprensa, elemento essencial para as sociedades democráticas.
Não podemos ignorar que são inúmeras as tentativas de cercear a imprensa na América Latina, especialmente no México, na Argentina, no Equador, na Venezuela e, de quando em vez, aqui também no Brasil, a
exemplo do que ocorre com a censura imposta ao jornal
O Estado de S.Paulo há 654 dias. São exatamente 654
dias de censura ao jornal O Estado de S.Paulo. E não
podemos ignorar que há censura em veículos menores,
em sites, em blogs. Lembro-me, agora, da censura ao
blog da Adriana Vandoni, a censura ao blog do Fábio
Pannunzio, a censura ao blog Esmael Moraes. Enfim, a
censura está presente, sim, em nossos dias e em nosso
País. E nós sabemos que a liberdade de imprensa é a
essencial liberdade. Se a liberdade de imprensa está
comprometida, as demais liberdades falecem.
Lembro-me de Mário Covas num momento histórico do Parlamento brasileiro. Num memorável discurso, em um episódio que envolvia o Deputado Márcio
Moreira Alves, Mário Covas disse: “Creio na liberdade,
esse vínculo entre o homem e a eternidade, essa condição indispensável para situar o ser à imagem de seu
criador”, proclamando o valor da liberdade.
E, nessa oportunidade, é mais do que salutar
relembrar a Declaração de Chapultepec, carta de
princípios que dimensiona a importância de uma imprensa livre como “condição fundamental para que as
sociedades resolvam os seus conflitos, promovam o
bem-estar e protejam a sua liberdade”.
É mister ressaltar que o Brasil foi signatário do referido documento adotado pela Conferência Hemisférica
sobre Liberdade de Expressão, realizada em Chapultepec, na cidade do México, em 11 de março de 1994.
Os princípios contidos na Declaração devem
nortear o papel da imprensa em nosso País, e alguns
deles merecem ser aqui reproduzidos:
I – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício
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dessa não é uma concessão das autoridades, é
um direito inalienável do povo.
II – As autoridades devem estar legalmente obrigadas
a pôr à disposição dos cidadãos, de forma oportuna e eqüitativa, a informação gerada pelo setor
público. Nenhum jornalista poderá ser compelido
a revelar suas fontes de informação.
III – O assassinato, o terrorismo, o sequestro, as
pressões, a intimidação, a prisão injusta dos
jornalistas, a destruição material dos meios de
comunicação, enfim qualquer tipo de violência
e impunidade dos agressores afeta seriamente
a liberdade de expressão e de imprensa. Esses
atos devem ser investigados com presteza e punidos severamente.
IV – A censura prévia, as restrições à circulação dos
meios ou à divulgação de suas mensagens, a
imposição arbitrária de informação, a criação de
obstáculos ao livre fluxo informativo e as limitações
ao livre exercício e movimentação dos jornalistas
se opõem diretamente à liberdade de imprensa.
V – Os meios de comunicação e os jornalistas não
devem ser objeto de discriminações ou favores
em função do que escrevam ou digam.
VI – A credibilidade da imprensa está ligada ao compromisso com a verdade, à busca de precisão, imparcialidade e equidade e à clara diferenciação entre
as mensagens jornalísticas e as comerciais. A conquista desses fins e a observância desses valores
éticos e profissionais não devem ser impostos. São
responsabilidades exclusivas dos jornalistas e dos
meios de comunicação. Em uma sociedade livre,
a opinião pública premia ou castiga.
VII – Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve
ser censurado por difundir a verdade, criticar ou
fazer denúncias contra o poder público.
Considerei oportuno fazer essas observaçoes,
no momento em que comemoramos 120 anos deste
guardião da liberdade, que é o Jornal do Brasil.
A propósito, Sr. Presidente, o estadista inglês Winston Churchill dizia de forma lapidar que “a verdade é inconvertível. A malícia pode atacá-la; a ignorância pode
zombar dela, mas, no fim, lá está ela”. O Brasil – a sociedade brasileira – precisa contar com uma imprensa livre
e soberana, sem qualquer vínculo com os mandatários
ou mandantes da hora. Os homens investidos de poder
são passageiros, eventuais, substituíveis; as instituições
são permanentes, definitivas e insubstituíveis.
Por fim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao festejarmos os 120 anos do Jornal do Brasil desejo
destacar o compromisso com a democracia, marca
indelével do periódico que hoje – por mérito inques-
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tionável – homenageamos nesta sessão especial do
Senado da República.
Para o Jornal do Brasil, certamente, lutar pela
liberdade sempre terá valido a pena, continuar lutando também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Pedro Simon, do PMDB.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente dos trabalhos, Senador Wilson Santiago; feliz responsável por esta solenidade, Senador
Marcelo Crivella; Srª Presidente do Jornal do Brasil,
Srª Ângela Moreira, mais uma vez se vê que as mulheres até ao Jornal do Brasil já chegaram, e também à Presidência da República; Sr. Diretor Reinaldo
Paes; Sr. Editor Executivo Marcelo Migliaccio; Editor
do Jornal do Brasil, Sr. Humberto Tanure; Jornalista
ilustre Luis Orlando Carneiro; Mauro Santayana, meu
amigo, por quem tenho uma admiração extraordinária, voz de resistência, ao longo do tempo, que honra
as páginas do Jornal do Brasil, ocupando um lugar
tão querido do nosso estimado Castelinho; Jornalista
Leandro Mazzini; Srª Jornalista Heloísa Tolipan; meu
prezado amigo e ex-Presidente do Jornal do Brasil
Pedro Grossi; senhoras e senhores, primeiro, antes de
vir à tribuna, telefonei e falei com a família de Marcos
Sá Corrêa, ex-Redator Chefe do Jornal do Brasil, que
teve um grave problema doméstico. Informou-me sua
família que ele já está bem melhor.
Quando tomei conhecimento do que tinha acontecido com Marcos Sá Correia, disseram-me que ele
tinha tropeçado num canhão. Perguntei: “Mas, como
é que ele foi tropeçar num canhão?” Aí me disseram:
“Ele tropeçou, e o canhão caiu.” “Amigo Marcos, com
tanta escultura bonita, por que levar a escultura de um
canhão para sua casa?”
Pois é! Ele foi atingido por um canhão, mas, graças a Deus, está muito bem.
Cento e vinte anos do Jornal do Brasil, bem
mais de um século. Muito poucas entidades do setor
da imprensa chegam a uma idade com o prestígio do
Jornal do Brasil. Importante é que ele chega nessa
idade com a mesma credibilidade, como uma entidade que impõe o respeito e a admiração do Brasil e do
mundo. E olha que a imprensa no Brasil não tem uma
história tão grande e tão profunda, com grandes nomes e com grandes destaques.
Temos, pelo mundo afora, grandes jornais. Mas,
aqui, no Brasil, o primeiro foi o Correio Braziliense, mas
editado lá em Londres, em 1822, por Hipólito José da
Costa, nascido no, hoje, Rio Grande do Sul, onde havia
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a colônia de Sacramento. Logo depois, veio o Jornal do
Brasil, que marcou sua trajetória já no seu início, por
denúncias que fazia, à época do Governo de D. João
VI, aos seus Ministros. E, já naquela época, um regime
discricionário, lutando pela liberdade de informar.
Aliás, a crítica aos governantes marcou a existência e a história do Jornal do Brasil. O Jornal do
Brasil já surgiu sóbrio, já surgiu com uma estrutura
empresarial sólida, destoando do universo de pequenos veículos militantes, caracterizados como panfletários, apaixonados, numa época de imensa agitação
política, às vésperas da Independência .
O Jornal do Brasil nasceu como um grande
jornal, com toda a estrutura para iniciar seu trabalho.
Recém-instalado no regime republicano e já encontrou
um jornal crítico dos excessos desse novo governo.
Já nessa época, já no seu início, o JB contava
com grandes nomes entre os seus colaboradores. Olha,
um jornal nascer e ter como seu primeiro correspondente em Londres nada mais que Joaquim Nabuco
– pelo amor de Deus! – é nascer sob as bênçãos de
Deus e as bênçãos da história. Esse Joaquim Nabuco ocupou, inclusive, a chefia de redação do JB. Além
do autor, de um estadista do Império, uma das obras
fundamentais da literatura brasileira, fizeram parte do
Jornal do Brasil, fundado pelo saudoso Rodolfo Dantas, o poeta Olavo Bilac, o príncipe dos nossos poetas,
e o nosso Rui Barbosa, que trouxe para esta Casa a
garra, o espírito, a competência e a resistência que o
transformou no Patrono do Senado Federal. Foi lá no
Jornal do Brasil que Rui começou a sua luta que o
transformou no Águia de Haia.
Desde o seu início, o Jornal do Brasil fez questão
de levar à crônica a política nacional, abrigando ainda,
em suas colunas, ao longo do tempo, jornalistas e personalidades do porte de Barbosa Lima Sobrinho.
Eu ficava impressionado! Cem anos de idade, e
o Barbosa publicava seus artigos numa página inteira,
em linha pequena, para poder conter. E que memória
fantástica! E que coerência de pensamento, de vida
e de biografia! Barbosa Lima Sobrinho e o Jornal do
Brasil se confundem. Barbosa Lima Sobrinho fez sua
linha no Jornal do Brasil, e o Jornal do Brasil teve
os que formaram sua firmeza em Barbosa Lima Sobrinho, o maior Presidente da história da ABI.
Quando tivemos coragem de fazer a campanha
do anticandidato, resistindo ao Colégio Eleitoral, na
campanha pelas Diretas Já, precisávamos de um nome
que desse garantia moral e ética ao anticandidato; o
candidato que tinha votos para ganhar se a eleição
fosse direta, mas não podia ganhar, porque o Colégio
tinha sido feito para um espaço determinado.
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Quando fomos convidar Barbosa Lima Sobrinho
– nunca vou me esquecer, nunca vou me esquecer!
–, o normal era ele não aceitar. Era um jornalista duro,
duro, mas independente. Ele não tinha cor partidária,
ele não era MDB, ele não tinha filiação de nenhuma
espécie; ele tinha compromisso com a democracia e
com a história. No entanto, ele disse: “Não era o que
eu devia fazer; nem eu, jornalista, nem o Presidente
da ABI, mas, nessa caminhada, a gente tem que tomar
uma posição, e a minha posição é pelo Brasil.”
O Marcos Freire, Líder do MDB, que não tinha lá
muita simpatia pelo Dr. Ulysses, foi convidar para ele
ser candidato à Presidência da República. E ele não
aceitou. Não aceitou. Não! E até disse: “Se vocês têm
um candidato, o candidato é o Dr. Ulysses.
Não tem por que eu, de repente, ser candidato a
Presidente da República por um partido que tem organização, que tem história e que tem quadro. Aí fomos
lá convidá-lo para ser Vice-Presidente, e ele aceitou,
porque aí foi como nós dissemos e ele reconheceu: o
nome dele era para referendar, era para dizer que a
sociedade, o povo, a nação, a ética e a moral estavam
ali. Esse é o Barbosa Lima Sobrinho.
Quando fizemos o impeachmant do Collor, tínhamos que ver quem assinaria. E tinha duzentas,
trezentas entidades, todo mundo querendo assinar. E
cairia na vulgaridade. Aí nós decidimos. Não. E Chegamos à conclusão: uma pessoa e uma entidade. A OAB
assinou – com todo o carinho, Sr. Presidente – não
pelo Presidente, porque era a OAB. E Barbosa Lima
Sobrinho assinou não porque era Presidente da ABI,
mas porque era o Barbosa Lima Sobrinho.
Figuras como o inesquecível Carlos Castello Branco, o Castellinho. Lembro a série de personagens que,
de modo especial, o autor desta reunião citou, mas nenhum igual a essa figura, o Castellinho, figura fantástica,
imprevisível em seus comentários. Ele era perigoso até
com os amigos e eu era um dos amigos dele.
Ele era amigo íntimo do primeiro Ministro da Cultura, seu amigão de Minas Gerais. Indicado para Ministro da Cultura, nós fizemos um jantar em homenagem
a ele. Falou um, falou outro e falou o Castellinho: meu
amigo Ministro, eu quero lhe dar um conselho. Pois
não, Castellinho. Você tem que ler um livro. É muito
importante que você leia um livro. Claro que eu vou
ler. Qual é o livro, Castellinho? Qualquer um, desde
que você eleja um livro.
A piada e a brincadeira, o Castellinho teve a coragem heroica e fantástica de ser o que se pode imaginar de correto, de digno, de corajoso.
Quem busca entender o momento em que vivemos hoje acompanha as colunas de Mauro Santayana.
Impressionante a sua convicção e a sua competência.
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E eu, Santayana, às vezes lendo a sua coluna, irritome comigo mesmo, porque, depois de ler, eu digo: –
Mas é isso mesmo, como é que eu não havia notado?
Na verdade, ele chama a atenção de todos nós para a
realidade que estamos vivendo. E Wilson Figueiredo e
Villas-Boas Corrêa, que se revezam na secção Coisas
da Política, e Leandro Mazzini, no Informe JB.
Hoje vivemos um momento especial. Falando com
o meu amigo Grossi, ele me dizia que pode ser boa a
Internet, mas a gente quer ver o jornal na mão. É verdade
que o Jornal do Brasil está, aqui também, revolucionando a realidade jornalística do Brasil e do mundo. A
Folha, de 1,2 milhão, não sei nem quero dizer o número
de assinantes que tem hoje. No The New York Times,
no mundo inteiro, é impressionante como a Internet está
entrando. E o número de horas dedicado à Internet substituiu o número de horas dedicado ao jornal.
Eu sou daqueles que dizem que nada vai substituir
o jornal escrito. Mas ele vai aprender a conviver com a
realidade de hoje. Realidade que é tão impressionante
que é o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Na
Líbia, no Egito, não são os muçulmanos, não são as
seitas que estão à frente do movimento. Não tem um
líder político, não tem um chefão, alguém que esteja
comandando. É a espontaneidade através da Internet:
Vamos para a frente do palácio! Vamos fazer um movimento! Vamos aqui... E, espontaneamente, sem liderança e sem chefia, as coisas estão acontecendo.
O Governo do Egito caiu e as coisas estão acontecendo. Não tenho dúvida de que estamos marcando
uma fase nova, que, de certa forma, entrou no Brasil
na hora da votação do Ficha Limpa, que não era para
passar nesta Casa. Não passava pela cabeça de ninguém que passaria nesta Casa, e passou.
Milhares e milhares de mensagens a gente recebeu. Cada um de nós, Parlamentares, recebeu. Duras,
enérgicas: “Estou te acompanhando. Quero ver teu voto.
Quero ver como tu vais votar”. E aconteceu o milagre.
Por imensa maioria foi aprovado na Câmara.
A verdade é que a Câmara aprovou na certeza
de que, vindo para o Senado, da maneira como a Câmara aprovou, esta Casa não aprovaria. Haveria uma
série de emendas e voltaria para a Câmara e ficaria
nas gavetas daquela Casa. Essa era a estratégia.
Eles não contavam com o que fizemos aqui no
Senado. Fizemos um acordo com todos os Senadores e ninguém emendou. Ficou claro que aquele projeto, da maneira como estava sendo votado, não era
o nosso. Eu berrei desta tribuna: “Não é o meu! Mas é
o que dá”. Se nós aprovarmos, está aprovado; se nós
emendarmos, volta para a Câmara e fica na gaveta. E
foi aprovado por unanimidade.
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Foi uma revolução feita sem líder e sem chefe. A
OAB, é verdade, fez uma certa movimentação. Mas não
tinha ninguém lutando, brigando pelo Ficha Limpa. Foi
a espontaneidade. Milhões de mensagens assustaram
centenas de Parlamentares. Então o JB está entrando
nesta hora, neste momento nesta situação, e volta ao
seu pioneirismo.
Eu concordo com o Grossi: mas a gente quer ver
o jornal impresso. A gente quer ver o jornal impresso.
Eu até acho que é bom se isso voltar a acontecer. É
muito importante. Mas o importante é estarmos aqui
não numa mensagem saudosista: Ah, o Jornal do Brasil era um jornal muito bom. Não. O Jornal do Brasil
é um jornal muito bom. Isto é importante: é um jornal
muito bom. É respeitado, é lido. Eu o leio todos os dias.
É questão fundamental no gabinete: “Eu quero ver o
Jornal do Brasil, traga-o para cá.”
Agora, tu tens razão, Grossi: não é a mesma coisa que ver o jornal, aquela coisa de pegar no jornal. A
gente sente saudades. Não vou mentir.
Olha, a história do Brasil e de sua gente, a vida
pública, a economia, as festas populares, as conquistas
em todas as áreas, o futebol, a ciência e a arte sempre
foram registradas pelo Jornal do Brasil. Isto é interessante, o contexto todo da sociedade brasileira, o esporte,
a cultura, a política, a página policial, o seu contexto em
geral está e sempre esteve no Jornal do Brasil. Não
há quem não se lembre de um ou outro fato que ficou
conhecendo pelo JB, jornal fundado em 1891 e que se
tornou o primeiro jornal 100% digital do Brasil.
O pioneirismo marcou a história do Jornal do
Brasil. Foi o primeiro também a promover uma reforma
gráfica e editorial que modernizou o jornalismo nacional;
serviu de exemplo a todos os jornais, todos os demais
jornais, com sua então inédita maneira de apresentar
a notícia, adotando a forma direta na escrita, utilizando espaços em branco e destaque para as fotografias.
Boas reportagens e textos excelentes facilitavam
e tornavam agradável a leitura. As mudanças gráficas
adotadas atraíram inclusive o interesse internacional.
Muitos jornalistas vieram ao Brasil para ver de perto
a novidade.
No momento em que se comemora uma data especial do Jornal do Brasil, não pode ser esquecida a
figura de Manoel Francisco do Nascimento Brito, diretor-presidente do JB por 52 anos. Falecido em 2004,
recebeu justa homenagem do Senado da República,
por sua contribuição competente e corajosa à frente
dessa prestigiosa publicação que influenciou a história
política do País.
Vice-presidente durante um longo período do
MDB nacional, não agora, porque agora sou uma figura deslocada do MDB nacional, mas à época do Dr.
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Ulysses, Tancredo, Teotônio, íamos seguido ao Rio só
para falar com o Dr. Nascimento Brito. Naquela época
de ditadura brava, dura, as nossas visitas não eram
escondidas, mas abertas. Ele nos recebia. Ele nos
orientava. Ele aconselhava e dizia “avante”. Às vezes
era muito bonito ver as pegas entre ele e o Dr. Ulysses.
Não que ele tivesse preferência pelo MDB. Ele queria
democracia. Ele queria liberdade. Debatia, analisava,
lutava. Em mais de um seminário do MDB feito à época em que a gente tentava fazer um debate nacional,
praticamente a única pessoa de responsabilidade política e jornalística que comparecia era exatamente o
Dr. Nascimento Brito.
Lembro-me muito. Eu, rapaz ainda, muito aprendi com o Dr. Nascimento Brito, assistindo Tancredo,
Ulysses, os outros ali e eu junto. Ele recebia. Às vezes
sem dizer, interrompia o almoço e dizia: “É que estão
me informando que já tem três unidades do Exército
que estão passando em volta da casa em homenagem a vocês”. Bom, para ele, não significava nada
demais. Desempenhava a sua missão com respeito.
Muitas vezes em horas difíceis no MDB, a palavra do
Dr. Nascimento Brito, a cobrança do Dr. Nascimento
Brito mudaram e fizeram o MDB avançar. Nas Diretas
Já foi por aí. Quando a gente faz e não faz, não sei o
quê. “Vamos pra rua! Tem que aceitar o debate! A hora
é esta! E alguns, mesmo com medo, foram”.
Ir pra rua, colocar o povo na rua. Qual seria a reação? Violência? Morte? A dureza? Mas nós fomos. O
Dr. Nascimento Brito foi um dos primeiros a estimular
essa orientação.
Foi sob o comando do Dr. Brito que, na história
recente do País, o Jornal do Brasil deu demonstrações
definitivas de sua coragem e de seu valor. Uma delas,
ocorrida durante a ditadura, foi a destemida cobertura
do atentado à bomba no Riocentro, no Rio de Janeiro,
durante show comemorativo do 1º de maio de 1981. O
JB desmentiu a versão oficial e apontou os verdadeiros
responsáveis pelo crime: militares da “linha dura”.
O JB segue sua trajetória de êxito, sempre contando com o respeito e a admiração dos brasileiros,
praticando o bom jornalismo que caracteriza sua história. Eu não posso me esquecer. Naquelas horas mais
dramáticas e mais duras, o JB esteve sempre presente
informando, noticiando, dizendo as coisas que deveriam
ser ditas. É difícil encontrar um jornal que tenha uma
trajetória uniforme, permanente e sempre igual.
Esse foi o JB, o jornal mais moderno do mundo;
o JB pioneiro; e o JB de hoje, que já não temos em
nossas mãos como deveríamos ter. De certa forma, isso
vai demonstrar que logo ali, quando voltar a circular, voltará em outro estilo, porque não será igual ao que era,
mas o modernismo não destruirá a imprensa escrita,
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atualizará a sua maneira de ser. Quando isso voltar a
acontecer, o JB poderá dizer que continua o mesmo,
igual escrito ou na Internet. Ser JB é uma espécie de
estado de espírito. A gente é porque nos sentimos bem,
porque vê o nosso Brasil nas suas verdadeiras cores.
E que bom, daqui a algum tempo, quando o JB mais
forte estiver, isso coincidirá, se Deus quiser, com uma
fase em que o Brasil estará bem melhor. Rezo pela
saúde da Presidenta Dilma, rezo para que ela faça o
Governo que está prometendo e que o Brasil ocupe
seu lugar na história, um lugar à altura do JB.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Wilson Santiago, Vice-Presidente da Mesa do Senado Federal, Exmº Senador
Marcelo Crivella, meu caro colega, a quem cumprimento
pela belíssima iniciativa desta sessão solene, Srª Ângela Moreira, Presidente do Jornal do Brasil, como já
foi dito há pouco pelo Senador Simon e pelos que me
antecederam, neste momento de matriarcado, quando temos as mulheres assumindo presidências, seja
a da República, seja de um jornal com a importância
histórico como o Jornal do Brasil, Sr. Reinaldo Paes
Barreto, Diretor do Jornal do Brasil, Sr. Marcelo Migliaccio, Editor Executivo do Jornal do Brasil, Sr. Humberto Tanure, jornalista Mauro Santayana, meu caro
amigo jornalista Leandro Mazzini, que, em particular,
reforçou e, permita-me, me intimou a estar presente
aqui, e aqui estou com muita honra, pela importância
deste jornal para o nosso País, Lindbergh me advertiu:
é uma dificuldade falar depois de Simon. O Senador
Pedro Simon disse-me quando estava chegando aqui
que ele é um soldado a minha disposição, mas ele que
é o nosso general, nós somos recrutas do seu exército.
Por isso nos inspiramos na história, na história que eu
estava a pesquisar há pouco.
Permitam-me, Srs. Diretores, repórteres, jornalistas
do Jornal do Brasil, eu estava em Macapá. Nessa madrugada, no voo para cá, enquanto era permitido, fiquei,
como historiador que sou, a pesquisar o arquivo histórico
do Jornal do Brasil, resultado da iniciativa do Jornal
do Brasil com o Google. Não tenho dúvida esse é um
dos mais ricos acervos de todos os jornais impressos
do mundo, disponíveis na Internet, que mostra a riqueza
destes 120 anos do jornal para o nosso País.
Senador Simon, em alguma das manchetes em
que procurava – V. Exª falou do meu apetite de historiador -, encontrei V. Exª e aí vi a sua importância. Por
isso cada vez mais me orgulha estar no Senado da
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República ao seu lado de, aprendendo, ouvindo com
atenção, porque em vários momentos da história do
nosso País, registrado no acervo histórico digitalizado
do Jornal do Brasil, encontrei V. Exª presente.
Um jornal, para ter 120 anos de existência, em
qualquer uma das democracias ocidentais, é uma exceção. Poderia ser dito que não há nenhum outro com
história do Jornal do Brasil em nosso País, mas um
jornal, um veículo de comunicação não se distingue
pelos anos de existência. Como naquele célebre trecho
do drama de Shakespeare, em que ele diz: “Experiência
tem mais a ver não com quantos anos você completou,
mas com quanta maturidade adquiriu”.
Um jornal cinge-se, forja-se não nos momentos
de tranquilidade da vida civil de um País, mas nos
momentos difíceis.
Eu estava querendo achar, confesso que procurei
no arquivo histórico, desde a fundação do jornal, algum
deslize nos momentos difíceis. Não encontrei!
Primeiro, o jornal poderia ser distinto pelos diferentes nomes que passaram pelo JB e que já foram citados aqui: o JB de Joaquim Nabuco, de Barbosa Lima
Sobrinho, de Drummond; o JB também do Barão do Rio
Branco, de José Maria Paranhos; o JB Eça de Queiroz;
o JB que teve como redator-chefe o Patrono do Senado
da República, o grande Rui Barbosa; o JB também de
Alceu Amoroso Lima. O conjunto de personalidades do
JB, das páginas da literatura brasileira e das páginas do
jornalismo brasileiro poderia ser o bastante para distinguir a importância desse jornal para o nosso País.
Mas quero reiterar que o que distingue e destaca
o jornal é a presença dele nos momentos difíceis, nos
momentos em que imperava no País o Estado de exceção; nos momentos em que era difícil até a cidadania
levantar-se; nos momentos em que imperava o arbítrio,
pois, já no nascimento do jornal, na República, durante a ditadura de Floriano Peixoto, o Jornal do Brasil,
já no seu nascedouro, no primeiro ano do seu nascimento, lá se levantava. Foi o único jornal a publicar o
manifesto de Custódio de Melo, o Manifesto da Revolta
da Armada. E foi por conta dessa publicação, de 6 de
novembro 1893, que o ditador de então, o segundo
da nossa história de ditaduras, o Sr. Floriano Peixoto,
mandou cassar Rui Barbosa, vivo ou morto, diga-se de
passagem, na sentença presidencial de então.
O Jornal do Brasil foi fechado por conta daquilo, reabriu depois e não mudou o seu desígnio de
afirmar-se, de colocar-se como frente de resistência
nos momentos difíceis. Foi assim durante a ditadura
do Estado Novo, sempre relatando a verdade e foi assim, só quero aqui citar, no último período de exceção
que nós vivemos.

16318 Terça-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Eu estive a procurar o conjunto das manchetes do
Jornal do Brasil de 1964 até a consolidação da abertura democrática em 1985. Esse jornal teve um compromisso em todas essas manchetes: o compromisso
com a verdade. Enquanto alguns meios de comunicação
distorciam o que tinha sido o Comício das Reformas da
Central do Brasil em 13 de março de 1964, o Jornal do
Brasil, imparcial, relatou simplesmente as medidas do
Presidente João Goulart naquele momento, anunciadas
no Comício da Central do Brasil. Anunciou que, naquele
momento, João Goulart proclamava a necessidade que
o Brasil tinha de fazer reforma agrária e convocava o
povo a fazer reformas constitucionais.
Enquanto alguns meios de comunicação de todo
o Brasil eram entusiásticos com a medida de ruptura da
ordem democrática de 1º de abril de 1964, enquanto no
dia 2 de abril o conjunto dos jornais brasileiros já dizia
que existia um novo governo no Brasil, o Jornal do
Brasil saiu com a seguinte manchete: “Goulart resiste
no Sul e o Congresso empossa Mazzilli”, destacando
que o que estava ocorrendo naquele momento era
concretamente um golpe militar e civil. O Congresso
Nacional, com a presença do Presidente da República em Território Nacional, no uso de suas atribuições
legais, mesmo assim, havia declarado vaga a Presidência da República. Foi o Jornal do Brasil o único a
veicular a verdade naquele 2 de abril de 1964.
E, no momento mais difícil e mais duro, o golpe do
golpe, o 13 de dezembro de 1968, quando a censura
em definitivo se impunha, quando era impossível se
levantar contra o regime que estava se consolidando,
o Jornal do Brasil põe os fatos: “Governo baixa Ato
Institucional e coloca o Congresso em recesso por
tempo ilimitado”.
Não poderia dizer muito mais do que isso. Era o
aprofundamento do regime de exceção instalado quatro
anos antes. Como bastião da democracia, o jornal, e
com a inteligência e, me permitam, com a perspicácia
característica dos cariocas, deu um jeito de emitir, naquela manchete de 14 de dezembro de 1968, a opinião
do jornal. No cantinho da sua página estava lá: “Ontem
foi o dia dos cegos”, emitindo, assim, claramente que
a cidadania brasileira, o povo brasileiro, a sociedade
brasileira, a democracia brasileira, naquele momento
difícil, teria ali um front de resistência.
E vejam que isso era o que deveria ser regra. Se
tantos outros meios de comunicação, em vez de se
calar, em vez de sucumbir, às vezes, em vez de cumpliciar, tivessem assumido posições como essa, talvez
a democracia brasileira não tivesse sido durante tanto
tempo intimidada. Mas assim, no front da resistência,
o jornal continuou. Simon, foi no dia 16 de novembro
de 1974, você, adiante daquela frente de oposição à
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ditadura, com tantos outros brasileiros, patriotas de fato,
que o Jornal do Brasil, em primeira mão, noticiou no
16 de novembro de 74: “MDB vence na Guanabara,
no Rio de Janeiro e em São Paulo.”
O conjunto da imprensa se recusava a reconhecer, naquele momento, a vitória das oposições.
Na cobertura ao atentado do Rio Centro – foi aqui
já citado por Crivella –, foi o primeiro a noticiar a vitória
de Brizola, em 1982. Era assim, em 16 de novembro
de 82, a manchete: “Confirmada a vitória de Brizola no
Rio de Janeiro”. Foi assim no dia 26 de janeiro de 84.
Enquanto alguns meios de comunicação tentavam encobrir o movimento que surgia no Brasil, o movimento pela
abertura política, o movimento que vinha da sociedade,
o movimento que vinha do povo brasileiro; enquanto alguns não queiram reconhecer o que tinha sido o comício
de 25 de janeiro de 1984, em São Paulo, o primeiro dos
comícios das Diretas; enquanto alguns diziam inclusive
que era uma comemoração pelo aniversário do Estado
de São Paulo, o Jornal do Brasil estampou a manchete:
“Comício pelas Diretas reúne multidão durante quatro
horas em São Paulo”. E foi assim, estampando no dia
26 de abril o resultado da votação, aqui no Congresso
Nacional, da emenda Dante de Oliveira. E foi assim,
falando da redemocratização, da Constituinte, das primeiras eleições à Presidência da República, do retorno
à vida democrática.
Há três cumprimentos fundamentais a fazer aos
senhores, às senhoras, aos dirigentes, repórteres, jornalistas e funcionários do Jornal do Brasil.
Primeiro, pelo legado de importantes personalidades da História do Brasil, não somente jornalistas,
que esse jornal tem prestado a todos nós. Segundo,
pela posição política firme e decidida.
Alguns falam, eu mesmo o fiz há pouco, de imparcialidade. Não. Há momentos em que não existe,
não pode haver imparcialidade. Há momentos em que
a neutralidade já é tomada de posição. Em momentos
como estado de exceção, em momentos de ditadura,
se algum jornal, se algum meio de comunicação se
pretender neutro, já estará tomando posição: a posição pelo arbítrio, pela exceção. Essa posição não foi
tomada pelo jornal dirigido pelos senhores e pelas senhoras, no jornal no qual trabalham. O JB tomou uma
posição clara pela democracia. Não titubeou em relação
a isso. Não ocupou a posição cômoda da “neutralidade”. Ancorou-se na democracia e, mais do que isso,
ancorou-se na defesa da cidadania brasileira.
Nesses 22 anos de estabilidade democrática, este
é o momento mais cômodo, mais confortável para os jornais se posicionarem. O difícil é se posicionar durante os
períodos de exceção, durante os períodos de arbítrio.
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O terceiro cumprimento – e fundamental – que
faço a esse jornal é pelas posições que têm pautado
sempre a favor do Brasil, sempre a favor da democracia. Tenho certeza, senhoras e senhores trabalhadores
do JB e dirigentes do JB, de que o jornal que vocês
integram faz jus ao nome. É um jornal que orgulha o
Brasil. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Lindbergh
Farias pela Liderança do PT, Senador do Rio e da
Paraíba.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Wilson Santiago, Exmº Senador Marcelo Crivella, grande
Senador da República, trabalhador atuante.
Não falo isso porque estou na sua frente, mas é
que estamos presentes neste Senado Federal e podemos acompanhar, no dia a dia, os debates. Então,
faço questão de registrar isso. Parabéns pela belíssima homenagem.
Cumprimento a Srª Ângela Moreira, Presidente
do Jornal do Brasil; o Sr. Reinaldo Paes, Diretor do
Jornal do Brasil; nosso grande Mauro Santayana –
que felicidade tê-lo aqui fazendo parte dessa Mesa
do Senado Federal, sou um admirador seu –; nosso
Diretor Humberto Tanure – mando uma saudação especial para o Nelson Tanure –; o Editor Executivo, Sr.
Marcelo Migliaccio, que está aqui presente também; o
nosso jornalista Luís Orlando Carneiro, memória viva
do Jornal do Brasil. Cumprimento também a Soninha
Carneiro, que está ali atrás – passei muito tempo aqui
em Brasília na época do impeachment do Collor, e
a Soninha estava sempre cobrindo a política aqui em
Brasília –; Leandro Mazzini, que toca o jornal e está
sempre no dia a dia de Brasília; nossa querida amiga
Heloísa Tolipan – viemos juntos do Rio de Janeiro.
Vou ser muito breve, porque estamos no final
desta sessão. Creio que, depois da minha fala, fale o
Senador Cristovam Buarque.
Quando o Senador Pedro Simon falava, eu pensava comigo: “O que vou falar depois do Senador Pedro Simon?”. Quero, a propósito, falar da minha alegria
de compartilhar este espaço de atuação política com
o Senador Pedro Simon, que acaba de fazer uma intervenção fantástica: falou da história do Brasil, falou
do Jornal do Brasil, das matérias dos jornalistas, da
história dele, da história vivida por ele. Eu estava certo
de que seria o Senador mais jovem deste Senado Federal, mas o Senador Randolfe, que fazia oposição a
mim no movimento estudantil, Senador Pedro Simon, é
Senador eleito com 37 anos – eu tenho já 41 anos de
idade. Senador Pedro Simon, devo dizer que nós, que
estamos entrando neste Senado Federal, admiramos
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muito sua atuação. V. Exª é uma referência para nós,
queremos ter uma história como a história que V. Exª
construiu, com independência política, com respeito
aos valores éticos, com compromisso com o povo.
Meu amigo Pedro Grossi – tenho de citá-lo aqui
–, no começo dos debates nesta Casa, houve um momento em que o Senador Pedro Simon nos chamou –
tratava-se de debate sobre medidas provisórias, sobre
o esvaziamento desta Casa. Entendi como uma convocação: “Vocês, jovens, têm de fazer alguma coisa,
não podem aceitar isso”.
Como é forte para mim a palavra do Senador Pedro Simon! Então, pouco tenho a acrescentar, Senador
Pedro Simon, à sua fala.
Mas devo dizer que o Jornal do Brasil me faz
lembrar a minha história também. Comecei muito garoto
na política, com quatorze anos. Faço uma associação
entre o Jornal do Brasil e meu pai, na Paraíba, em
João Pessoa, que também havia sido líder estudantil,
havia sido da União Nacional dos Estudantes. Lembrome de que, todo final de tarde, em João Pessoa, meu
pai ia comprar o Jornal do Brasil. Era uma hora sagrada para ele – para a minha formação também –; na
poltrona, era ele e o Jornal do Brasil, e eu ao lado,
com quatorze anos – já fazia o movimento estudantil.
Comecei a participar, entrar na vida política com o Jornal do Brasil. E não estou aqui falando isso porque
estou na presença dos senhores e porque estamos
falando dos 120 anos do Jornal do Brasil, mas porque o Jornal do Brasil tinha independência. Meu pai
comprava o Jornal do Brasil por causa de sua posição
de resistência em todo o período da ditadura militar. Eu
vivi tudo isso. Eu participei da campanha das Diretas
lendo o Jornal do Brasil e organizando, com quatorze
anos, as passeatas na Paraíba. Lembro-me da vitória
do Tancredo, de cada detalhe daquilo tudo. De uma
hora para outra, acabamos, de certa forma, entrando
na história com o movimento do impeachment.
Aliás, o maior susto da minha vida – eu parei, sentei, fiquei meia hora ali, refletindo – foi quando abri o
Jornal do Brasil – eu estava em São Paulo; era época
das primeiras passeatas – e vi uma coluna do Castelinho em que perguntava: “Quem é Lindbergh Farias?”.
Eu, um garoto, que havia feito as minhas primeiras passeatas – era a segunda passeata –, e queriam saber,
mais ou menos, o que era aquele movimento do impeachment, como era. Ele fez uma coluna dizendo que
eu era filho de um médico na Paraíba e... Eu, Senador
Pedro Simon, parei, sentei e foi ali que... Eu tomei um
choque profundo, porque eu era – todos nós – apaixonado pela forma como Castelinho conseguia escrever
daquela forma, com aquela isenção. Então, tomei um
susto e posso dizer que ali comecei a entender o que

16320 Terça-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

estava acontecendo, porque não tínhamos a dimensão
daquele movimento do impeachment.
Então, era isso que eu queria falar hoje. Eu dizia
para o Dr. Pedro Grossi: o Jornal do Brasil não morreu, mas, como o Senador Pedro Simon, eu queria
muito poder pegar novamente no Jornal do Brasil.
Eu dizia também para o Dr. Pedro Grossi, Senador Pedro Simon, da saudade que tenho de algumas coisas
do Brasil – o Jornal do Brasil não morreu, não é por
isso –, como a Varig e o Jornal do Brasil. São coisas
fantásticas, que têm história!
Toda essa história – eu só queria concluir dizendo
isso –, com esses nomes todos, Joaquim Nabuco, Olavo
Bilac, Rui Barbosa, Barbosa Lima Sobrinho... Senador
Pedro Simon, também tive – tenho de agradecer muito
a Deus por isso – a oportunidade de, mesmo jovem,
conviver com Barbosa Lima Sobrinho. Eu convivi muito
com Barbosa Lima Sobrinho durante aquele episódio
do impeachment, durante todas aquelas mobilizações
e depois. Também guardo como uma grande recordação – imaginem que absurdo! – uma fala do Barbosa
Lima, em uma entrevista na TVE: “Tenho amigos jovens
também; sou amigo do Lindbergh”. Imagine o Barbosa
Lima Sobrinho dizer isso! É uma das relíquias – e eu
dificilmente guardo as coisas – que guardo da minha
vida: Barbosa Lima Sobrinho. Eu ainda tive a oportunidade de compartilhar com Barbosa Lima Sobrinho...
E o Senador Randolfe falou aqui do Proconsult
e de Brizola, do papel do Jornal do Brasil no Proconsult.
Então, não tenho muita coisa a dizer, mas quero
deixar uma certeza aqui antes de encerrar esta minha
breve fala: o Jornal do Brasil vai voltar muito mais forte.
Vai ter muita força! Não tenho a menor dúvida disso. É
um patrimônio fantástico que se confunde verdadeiramente com a história deste País.
Então, no futuro, os senhores que hoje estão na
resistência no Jornal do Brasil vão observar: os senhores vão entrar para a história como os que seguraram uma travessia num momento difícil. Pela grandeza,
há que se arranjar uma forma, tenho certeza de que o
Jornal do Brasil vai existir por muito e muito tempo.
Este Senado Federal vai fazer muitas outras sessões
de homenagem.
Só para encerrar, eu queria fazer uma homenagem aos jovens. Nosso amigo Pedro Grossi falava de
Ancelmo Gois, Zózimo, Marcos Sá Corrêa, Maurício
Dias. Desejo toda sorte nessa reabilitação – tenho certeza de que o Maurício Dias vai ficar muito feliz por eu
tê-lo incluído entre os jovens do Jornal do Brasil – a
essa turma que fez o Jornal do Brasil nesse período
da história que eu vivi.
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Muito obrigado. Parabéns ao Jornal do Brasil
pelos seus 120 anos! (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Cristovam
Buarque, do PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Bom-dia a cada uma e a cada um.
Quero cumprimentar o Senador Wilson Santiago,
Presidente da Mesa; o Senador Marcelo Crivella, que
tomou a iniciativa desta sessão; a Srª Ângela Moreira;
o Sr. Reinaldo Paes; Marcelo Migliaccio; o Sr. Humberto
Tanure, a quem eu cumprimento com muito respeito; e
o meu amigo e mestre Mauro Santayana, que orgulha
esta Casa quando senta nessa cadeira.
Eu não poderia deixar de estar aqui hoje para
pagar uma dívida que tenho com o Jornal do Brasil.
Não apenas por ter sido, em alguns momentos, articulista. Não. É que, a meu ver – e eu sempre digo isso –,
nós aprendemos a ler soletrando nas escolas, mas nós
aprendemos a ler realmente nos jornais. E eu aprendi a
ler no Jornal do Commercio e no Diário de Pernambuco, mas virei brasileiro lendo o Jornal do Brasil, que
meu pai comprava – e não era um homem de posses,
só tinha até a quarta série primária –, e nós líamos em
casa, tanto eu como meus irmãos e minhas irmãs.
E foi aí que nós começamos a descobrir que existia um mundo muito além daquele que nos rodeava, e
que existiam grandes pessoas – não vou dizer maiores,
porque eu estaria fazendo uma comparação com jornalistas tão importantes do meu Estado, Pernambuco
– como Otto Lara Resende, Barbosa Lima Sobrinho,
Odylo Costa Filho, Antônio Callado, Carlos Castello
Branco – uma das boas coisas que me aconteceram
ao chegar a Brasília foi conhecer e conviver com ele
–, Josué Montelo, Arnaldo Niskier, que é meu amigo,
Sérgio Paulo Rouanet, que é meu amigo. E hoje a gente sabe que tem o nosso querido Mauro Santayana,
tem o Villas-Bôas Corrêa, Luís Orlando Carneiro, que
está ali, Wilson Figueiredo.
Foi com vocês, foi com essas pessoas que eu
adquiri uma dimensão que foi além da minha província.
E se a gente faz algo ao respeitar a província – e Tancredo era um dos exemplos disso, porque a província,
para ele, era a sua raiz –, nós nos fazemos grandes e
maiores quando a cabeça se abre e nós vamos além
da província.
Foi o Jornal do Brasil que me fez brasileiro. Além
disso, o Jornal do Brasil, junto com um concorrente
a que faço referência, o Correio da Manhã, era, naqueles momentos de grande dificuldade que vivíamos
para saber o que acontecia, o farol. O farol não só do
ponto de vista da notícia política. Eu tinha fascínio pelo
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Caderno de Cultura do Jornal do Brasil. E esse farol
iluminou, através da minha passagem de adolescente
e de jovem, para aquele salto seguinte que a gente dá
quando, pode-se dizer assim, está entendendo o que
é a sua formação pessoal.
Hoje, tenho mais uma visão e um agradecimento
ao Jornal do Brasil. É a prova de que a resistência
vale a pena, de que a resistência é uma das principais
características dos seres humanos e das instituições
que têm grandeza. E, ao mesmo tempo, tenho a certeza, como falou o Senador Lindbergh, de que o Jornal
do Brasil não deixou a importância que ele tinha para
aqueles que o acompanham, não importa em que tipo
de mídia e de que tem tudo, pelo seu esforço, pela sua
existência, pela sua história, para continuar sendo o
farol que eu tive quando jovem, o balão de oxigênio
que eu tive durante o período do regime militar, em
que sofríamos censura.
Eu vim aqui para dizer da minha gratidão ao Jornal do Brasil e do meu desejo, como brasileiro, de que
os jovens de hoje possam ter o que eu tive, acompanhando aquilo que vocês fazem, com seus jornalistas,
com seus repórteres e, sobretudo, hoje, com a resistência que vocês fazem para manter uma instituição
centenária, o que é tão raro no Brasil. Uma instituição
de 120 anos no Brasil, qualquer que seja, é um milagre.
Basta dizer que universidade não temos nenhuma com
essa idade. Um jornal, tirando o meu, talvez pela pretensiosidade constante dos pernambucanos, o Diário
de Pernambuco, que nós costumamos dizer que é o
mais antigo em circulação na América Latina, porque
não queremos que os europeus venham reclamar de
nós, se não a gente diria que era o mais antigo em
circulação do mundo, até desde antes de Gutenberg.
Eu espero que os jovens de hoje possam contar com
o Jornal do Brasil, com essa figura como Mauro Santayana e todos esses outros desse grande elenco da
seleção que vocês têm no mundo do jornalismo.
Muito obrigado pelo que fizeram por mim, muito
obrigado por existirem e muito obrigado por tudo o que
vocês ainda vão fazer pelas ideias no Brasil.
Um grande abraço, parabéns e obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Cristovam Buarque.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, do
PT da Bahia.
Queremos registrar a presença de vários jornalistas, editores e colunistas do Jornal do Brasil e
também de outros meios de comunicação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui,
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em nome do Senador Marcelo Crivella, autor do requerimento, e, obviamente, acompanhado pelo nosso
Senador “Lindobergh”, como, carinhosamente, chamamos o Senador Lindbergh Farias, completando com
o Senador Dornelles essa trinca que representa aqui
sobejamente bem o Rio de Janeiro e que tem, na atitude de hoje, uma sessão de homenagem a uma das
etapas mais importantes da nossa história, que é a
consolidação da imprensa e, portanto, nesse particular,
do papel que cumpre o Jornal do Brasil .
Quero saudar o meu companheiro de Casa, neste evento presidindo a sessão do Senado, Senador
Wilson Santiago, que é o nosso 2º Vice-Presidente da
Mesa, quero saudar a Srª Ângela Moreira, Presidente
do Jornal do Brasil, o Sr. Reinaldo Paes, Diretor do
Jornal, o Editor Executivo Marcelo Migliaccio, o Editor
do Jornal do Brasil, Humberto Tanure, o jornalista
Sr. Luis Orlando Carneiro, o Mauro Santayana, nossa
figura sempre presente aqui...
Mauro, tenho brincado muito dizendo para jornalistas e figuras do mundo do jornal, como brinco
em particular agora contigo, assim como poderíamos
falar com o Márcio, que a gente sempre costumava
chamá-los – no caso, na minha época na Câmara –
de “o 514”, “o 515”. Tão incorporados estavam à vida
do Parlamento, que nós enxergávamos vocês como
mais um nesta Casa e, portanto, numa contribuição
diferenciada, podendo ser mais um aqui e, ao mesmo
tempo, como se fosse uma das vozes mais importantes da representação legítima desta imprensa brasileira cobrindo e transformando até a ordem do dia na
pauta a partir daquela forma rigorosa no trato com a
verdade com que vocês sempre trabalharam. Portanto,
faço esta homenagem a você não só como membro da
Mesa, mas também como uma dessas figuras.
Obviamente, eu teria que estender esta nossa
homenagem a algumas figuras que, na relação da baianidade, têm trilhado conosco. É o caso de Espínola,
pessoa que, durante muitos anos, tocou o Jornal do
Brasil na Bahia, e também, presente a esta sessão,
ao nosso Fonseca, com quem, durante anos e anos,
além do Jornal do Brasil, tivemos a oportunidade de
conviver como nosso correspondente, não é? Era a
forma de encontrarmos a Bahia todo dia e, ao mesmo
tempo, levarmos diariamente para a Bahia as notícias
daqui. E há esta figura bonita que, carinhosamente,
chamamos de Soninha, que agora faz a parceria direta com a nossa Bahia. Então, é uma figura das mais
bonitas que a Bahia ganhou nos últimos anos, vinda
diretamente dos quadros do Jornal do Brasil e desta
nossa grande cobertura aqui na Casa para ser o nosso braço direito da representação da Bahia aqui na
Capital Federal.
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Portanto, o Jornal do Brasil pode dizer hoje,
meus caros dirigentes, que tem um braço do Governo na Bahia, porque está ali a queridíssima Soninha,
figura que, na sua generosidade, na sua forma de ser,
na sua capacidade de, eu diria, chamar e colocar todos em volta e também com sua grande capacidade
de se relacionar, fazer a ponte entre a imprensa e as
ações que desenvolvemos a cada dia.
Portanto, quero fazer esta saudação e incluir
também o Sr. Leandro Mazzini e a Srª Heloísa Tolipan,
jornalistas do Jornal do Brasil.
Eu quero, em rápidas palavras, dizer da grata
satisfação que temos de prestar homenagem a um
veículo de comunicação como o Jornal do Brasil,
revolucionário, principalmente para sua época, com
uma modernização em duas frentes. A gráfica mexeu
na sua estrutura, quebrando paradigmas de um jornal
que só se lia dessa ou daquela forma; portanto, tendo
a coragem de inovar graficamente.
Não é um desafio qualquer, até porque é da natureza humana o conservadorismo das suas práticas e
atitudes. As mudanças sempre encontram resistências.
Mudar sempre é difícil e o Jornal do Brasil mostrou
que era possível inovar graficamente. Obviamente,
essa inovação trouxe, do ponto de vista do mundo,
no jornal deste País e da imprensa, algumas vitórias
importantes, como a introdução do Segundo Caderno, outra marca desse jornal, até, de certa forma, fazendo a pauta de como se movimentar nas páginas
de um jornal: como ler, o que escolher, como separar
os assuntos, estabelecendo, no seu modo gráfico, a
oportunidade de viajar por um jornal já sabendo, de
cor e salteado, onde procurar e de que forma procurar,
num cenário onde todo mundo até estava consolidado
com um padrão.
O Jornal do Brasil teve a coragem de entrar
nessa área e dizer que dá pra fazer de forma diferente, não pensando no status quo nem na possibilidade
de o jornal continuar fazendo a mesma coisa que todo
mundo faz. Teve a coragem de arriscar, mas para entregar ao leitor uma outra oportunidade: a oportunidade de, agora, viajar por um jornal graficamente mais
bem estruturado.
A outra ousadia é de forma, eu diria, mais incisiva, nesse contexto do papel que um jornal cumpre
numa sociedade, que foi a ousadia da modernização,
a ousadia da verdade, a ousadia de enfrentar inclusive poderes locais fortemente centrados, inclusive na
mídia. Falo da ousadia editorial. Acho que esta é, meu
caro Senador Crivella, a grande marca desse jornal:
a ousadia editorial.
Esse é um jornal que foi da linha de frente das
lutas contra a ditadura, portanto, mantendo-se firme
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e claro na sua posição. Alguns até diziam que o jornal
tinha posição. O jornal cumpria um papel fundamental, não assumindo posições de seus dirigentes, ou de
seus editores ou de seus jornalistas, mas assumindo
posição com a verdade. Um jornal informativo, mas um
jornal que não perdeu a condição de ousar no momento
decisivo da nossa história, de apresentar essas posições; um jornal que soube fazer a transposição das
suas movimentações.
Aparentemente, um jornal do Rio de Janeiro, mas
ganhou o caráter de jornal de circulação nacional, sem
perder a sua característica local, sem abandonar os
aspectos regionais e sem desprezar o que ocorria em
cada canto deste País, fazendo o bom debate, fazendo a boa cobertura, tratando das questões em nível
nacional, mas também com coragem de “futucar” nas
raízes deste nosso País – digo, a partir da nossa Bahia.
Esse jornal teve a coragem, inclusive, de fazer, no momento decisivo, as denúncias envolvendo os abusos do
poder local. Isso poderíamos falar em diversos cantos
do nosso País.
Portanto, quero aqui encerrar esta minha breve
saudação e dizer da alegria de poder estar aqui, numa
segunda-feira, comemorando esta etapa, comemorando este aniversário. Tenho a oportunidade de dizer que
o bom, quando a gente festeja a contagem dos dias
ou dos anos que vivenciamos ou nas nossas próprias
vidas ou de organismos que dirigimos ou de que participamos, neste particular o tempo desta instituição,
é saber que dá para a gente contar os nossos dias.
Portanto, há o que contar desses dias. Podemos falar
da passagem desses anos sempre com a boa expectativa de que esses anos continuem nos brindando,
daqui para a frente, com mais e mais desafios, sejam
eles do ponto de vista gráfico, sejam eles do ponto de
vista editorial.
Mas, cada vez mais, ganhamos a certeza de que
quem conseguiu construir, ao longo dos 120 anos,
uma história tão sólida, com certeza, permanecerá
por muito e muitos anos contribuindo para a consolidação desta nossa democracia e principalmente para a
consagração, meu caro Marcelo Crivella, deste direito
consagrado por cada cidadão e por cada instituição da
liberdade de imprensa.
Esta sessão acontece, inclusive, a menos de 48
horas de uma sessão em que todos nós esperamos
aprovar aqui o Projeto de Lei nº 41, que trata do acesso à informação.
Esse foi um jornal que muito clamou pela oportunidade de o povo brasileiro conhecer a sua história,
para poder divulgar essa história e para poder cada
vez mais informar ao povo brasileiro não só sobre a
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sua história, mas também sobre a próxima história que
o povo brasileiro vai escrever.
Parabéns a todos vocês. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Walter Pinheiro.
Com a palavra, a Presidenta do Jornal do Brasil, Srª Ângela Moreira.
A SRA. ÂNGELA MOREIRA – Boa tarde a todos.
Está presidindo a Mesa hoje o Exmº Sr. Senador
Wilson Santiago. Exmº Sr. Senador Marcelo Crivella,
demais componentes da Mesa, caros colegas, Exmºs
Srs. e Srªs. Parlamentares, jornalistas, demais presentes, nosso caríssimo Consultor Pedro Grossi, Srs. Senadores que falaram e nos homenagearam, também
nós queremos cumprimentá-los.
Minhas senhoras e meus senhores, é com muita
emoção que recebemos esta homenagem do Senado
Federal pelo transcurso dos 120 anos do Jornal do
Brasil. Uma iniciativa como esta, que teve a sua origem na louvável atitude do Senador Marcelo Crivella,
imediatamente apoiada pelo Presidente da Casa, Senador Sarney, constitui-se numa honra e num estímulo
para todos nós, dirigentes, jornalistas e colaboradores
do Jornal do Brasil.
O Jornal do Brasil foi sempre, desde a sua concepção, um jornal relevante, dirigido por brilhantes brasileiros profundamente comprometidos com um projeto
e um ideal para o País – sobretudo, nos primeiros anos
da República, em que o regime se encontrava em crise
de identidade. Dois dos três fundadores, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, foram Parlamentares – Joaquim
Nabuco, Deputado e filho de Senador; e Rui Barbosa,
Senador –; e o terceiro, Rodolfo Dantas, jornalista da
Bahia com larga tarimba em redações.
E os três, com a participação do Barão do Rio
Branco, que, de início, era o correspondente do Jornal
do Brasil em Paris, mas logo viria a se juntar fisicamente aos seus companheiros, na primeira sede da
rua Gonçalves Dias, se propuseram a fazer um jornal
culto e popular, ao mesmo tempo, cujo conteúdo encurtasse a distância entre a notícia e o leitor, evitando
a alta voltagem das manchetes especulativas ou dos
textos beirando o barroco – tentação das redações do
início do século XX.
Ao contrário: fomos o primeiro jornal a nos dirigir
à elite e ao povo, à Zona Sul do Rio e ao subúrbio, em
seções e colunas que, pela primeira vez na imprensa
brasileira, ouvimos e repercutimos “a voz das ruas”,
sem esquecer das demandas de um Rio chique que
nascia já nos primeiros anos do século XX.
Fomos pioneiros em lançar: uma seção feminina; uma coluna de música; uma seção sobre teatro
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e cinema; a primeira coluna carnavalesca; a primeira
seção para histórias em quadrinhos com impressão a
cores; a primeira coluna sobre turfe, tão importante,
que, em 1896, o Jockey Club do Rio criou o Grande
Prêmio Jornal do Brasil; o Primeiro Salão Nacional
de Humoristas, em 1916, no Liceu de Artes e Ofícios
do Rio de Janeiro.
Fomos, igualmente, um dos primeiros a valorizar
a foto e a legenda, a charge e a caricatura, além de
abrigarmos jornalistas mulheres, também inédito, de
modo a repercutirmos a energia cultural que emana
dos gabinetes e das esquinas – e até dos morros –,
do interior e da capital, do Norte e do Sul. Ou seja, de
um País em busca permanente do seu sotaque, do
seu retrato e do seu discurso.
Fomos igualmente pioneiros em transferir o conteúdo do jornal impresso para a Internet, o JB online,
em 1995; e, agora, desde setembro de 2010, o primeiro
grande jornal brasileiro a ser editado integralmente em
módulo digital. Ou seja, sempre inovadores.
Percebendo que, desde a expansão das novas
redes sociais, o mundo não mais se comunica de um
para muitos – um autor, muitos leitores; um conferencista, grande plateia –, e, sim, de muitos para muitos,
decidimos transferir a edição diária para uma escala
jamais sonhada pela imprensa impressa, graças aos
fabulosos recursos oferecidos pela Internet. Ou seja,
incorporamos o axioma do celular – a qualquer hora,
por qualquer pessoa, em qualquer lugar – para colocálo a serviço da palavra escrita na tela, sem prejuízo
do compromisso que nos acompanha há mais de um
século: o respeito pela veracidade da informação, a
isenção na interpretação dos fatos e o respeito à opinião dos contrários; ou seja, uma forma responsável
de fazer jornalismo.
E assim, com todo respeito às opiniões do ilustre
Senador Crivella, quando fala do JB impresso, entramos em nova fase. E, nessa nova fase, oferecemos ao
nosso principal cliente – o leitor –dois tipos de mídia.
Tempo real: alimentado e produzido por nossa redação
e pelas melhores agências de notícias, brasileiras e
internacionais, com o suporte de fotos, vídeos e som,
atualizados constantemente. Blogosfera e sociedade
aberta: marco da democracia digital no Brasil, no qual
o leitor é também repórter e articulista.
Por isso, o Jornal do Brasil Digital continuará
sendo um veículo de referência, como foi o JB impresso durante 119 anos. Só que este, digital, é mais
ágil, contemporâneo, “falando” para cada um, e para
muitos, estejam onde estiverem. Ciente de que o consumidor de informação do século XXI não se contenta
com a notícia que se esgota com a sua publicação. Ao
contrário, e por intermédio da sua interação, ele espe-

16324 Terça-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ra que um novo ciclo se inicie justamente a partir da
notícia veiculada.
Sr. Presidente do Senado, aqui representado pelo
Senador Wilson Santiago, Sr. Senador Marcelo Crivella,
Srs. Senadores, todos os presentes, convidados, não é
a hora nem o local para falarmos mais do novo JB. É,
sim, a hora e o local para registrarmos o nosso profundo agradecimento pela atitude de V. Exªs e expressar
a nossa eterna gratidão aos que tornaram realidade
este momento, em especial pela carinho do Senador
Marcelo Crivella e também aos nossos jornalistas aqui
de Brasília, Mauro Santayana, Luiz Orlando e Mazzini,
que nos esperaram com tanto carinho e que também
trabalharam por esse momento.
Este dia ficará gravado para sempre em nossa
memória.
Muito obrigada a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 203, do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Jornal do Brasil, um dos
mais prestigiados periódicos brasileiros, ora completa cento e vinte anos de idade. Nada mais justo que
estejamos hoje a homenageá-lo pelo papel que tem
cumprido para o bem do País.
Quando nos perguntamos quais são os grandes
periódicos brasileiros, cinco ou seis nomes nos vêm à
mente. Pode ser que a lista se altere, mas invariavelmente o Jornal do Brasil está presente. Isso não é
por acaso. É o reconhecimento de que se trata de um
grande jornal. Um jornal que sempre esteve e sempre
está presente nos momentos decisivos da vida política brasileira.
O Jornal do Brasil é reconhecido por todos
como um grande jornal devido às convicções firmes
que sempre abraçou e defendeu, mesmo diante de
grandes adversidades ou riscos.
A trajetória do JB é marcada exatamente por essa
coragem e determinação em lutar pelos valores que
marcaram o jornal desde sua fundação. Tais valores
são a defesa da liberdade e do respeito aos valores
democráticos, a tolerância com opiniões divergentes,
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a isenção e a exigência em seguir os mais altos padrões éticos.
Isso, evidentemente, não tornou mais fácil a vida
do jornal. Seguir o caminho da virtude não é simples e
implica, ainda, incomodar poderosos, que nunca hesitaram em fazer uso da violência ou da coação política
ou econômica para calar a voz do jornal.
Em diversas ocasiões o jornal foi fechado, tirado de circulação, impedido de chegar às bancas. Em
outras tantas, foi censurado, havendo a proibição de
que editoriais, notícias ou fotos fossem livremente divulgados.
Esses obstáculos em nada envergonham o jornal.
Pelo contrário. São medalhas de uma longa e injusta
guerra em prol da democracia. É a honra de ter estado
sempre do lado daqueles que estiveram a defender a
liberdade de imprensa no Brasil.
Essa defesa da liberdade não por acaso garantiu ao JB também o posto de um dos mais criativos
e inovadores periódicos brasileiros, seja contratando
jornalistas e escritores da mais qualidade, seja também apresentando novas maneiras de apresentação
da informação. Na década de 1950 inovou em termos
de formato gráfico e qualidade e estilo dos textos. Mais
recentemente, foi pioneiro do jornalismo brasileiro na
internet e, hoje, teve a ousadia de abandonar o papel
para circular apenas em meio digital.
Enfim, há muito que comemorar pelos cento e
vinte anos do jornal. Parabéns, JB! Que sua trajetória
sirva de exemplo não só para outros periódicos, mas
principalmente para todos aqueles que dedicam a vida
ao jornalismo.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Cumprida a finalidade da sessão, agradeço, em nome do Senado Federal, em nome do Presidente Sarney, em nome de todos que fazem esta
Casa e às personalidades que nos honraram com o
seu comparecimento. Agradecemos a todos.
E, com certeza, esta data não só ficou registrada nos Anais da Casa, como também na memória de
todos os brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 13 horas e 26
minutos.)

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 17

16325

Ata da 74ª Sessão, Não Deliberativa
em 16 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Wilson Santiago, Roberto Requião, Anibal Diniz e Paulo Paim
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 6 minutos e encerra-se às 18 horas e 58 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os
nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu a Mensagem nº
73, de 2011 (nº 128/2011, na origem), pela qual a Se-

nhora Presidente da República solicita seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de até cento e
quinze milhões e setecentos mil dólares dos Estados Unidos da América, entre o Estado de São Paulo e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao
financiamento parcial do Programa Várzeas do Tietê.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
É a seguinte a mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Sobre a mesa, requerimentos que
passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Sobre a mesa, requerimentos que
passo a ler.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 537, DE 2011
Senhor Presidente da Mesa do Senado Federal,
Com fundamento no art. 255, inciso II, alínea c,
item 12, do RISF, Requeiro com relação ao Projeto de
Lei do Senado nº 271/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Motoristas Profissionais, seja ouvida a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
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do Senado Federal, além das Comissões constantes
no despacho inicial.
Sala das Sessões, Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 538, DE 2011
Requeiro, nos termos rregimentais, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 74 e 94, de
2007; 364, de 2008; e 12, de 2011, com os Projetos de
Lei do Senado nºs 470 e 681, de 2007; 138 e 465 de
2008, que já se encontram apensados, por versarem
sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O projeto que acaba de ser lido será
encaminhado às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da
União o Aviso nº 357-GP-TCU, de 2011, na origem,
informando ao Congresso Nacional que foram detectados indícios de irregularidades graves nas obras
que menciona.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 17 de maio do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 357 – GP/TCU
Brasília, 12 de maio de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no caput do art. 99
da Lei 12.309, de 9 de agosto de 2010 (LDO 2011),
informo a Vossa Excelência que, no decorrer das fiscalizações realizadas pelo TCU no presente exercício,
foram constatados indícios de irregularidade grave nas
seguintes obras:
• Construção de Contorno Rodoviário no Município
de Maringá na BR-376/PR (Processo nº TC-002
.395/2011-8);
• BR-116/RS melhoria de capacidade incluindo duplicação (processo nº TC-030.105/2010-2).
Por oportuno, esclareço que os relatórios de autoria dos mencionados empreendimentos encontramse, desde já, disponíveis no site deste tribunal (www.
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tcu.gov.br). O acesso às informações será permitido
apenas para os usuários portadores de senha, conforme procedido no exercício passado.
Para tanto, informo que a operacionalização do
processo de concessão ou atualização de senhas poderá ser realizada mediante contato da área de informática do Congresso Nacional com a Secretaria de
Infraestrutura de Tecnologia da Informação (SETIC)
deste Tribunal e que a referida página será atualizada
de forma a conter as deliberações que vierem a ser
proferidas em decorrência das autorias.
Por fim, registro que esta Corte de Contas
encontram-se à disposição de Vossa Excelência
para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu o Aviso nº
48, de 2011 (nº 557/2011, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão
nº 1.144/2011-TCU, referente ao acompanhamento
da operação de crédito autorizada pela Resolução nº
36/2010, do Senado Federal (TC 022.063/2010-2).
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 557-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 4 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 1.685/SF, cópia do Acórdão
proferido nos autos do processo nº TC022.063/2010-2,
pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de
4-5-2011, acompanhado do Relatório e do Voto que
o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O Aviso nº 48, de 2011, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/PMDB – PR) – A Presidência recebeu o Aviso
nº 50, de 2011 (nº 567/2011, na origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do
Acórdão nº 1.156/2011-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela
Resolução nº 40/2010, do Senado Federal (TC
022.066/2010-1).
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 50, DE 2011
Aviso nº 567-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 4 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 1.693/SF, de 10-8-2010,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº
TC 022.066/2010-1, pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 4-5-2011, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O Aviso nº 50, de 2011, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu o Aviso nº
49, de 2011 (nº 115/2011, na origem), do Ministro de
Estado da Fazenda, que comunica a constatação de
irregularidade em operação de crédito realizada pelo
Município de Montenegro – RS, contratada em desacordo com o disposto no art. 35 da Lei Complementar
nº 101, de 2000.
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 49, DE 2011
Aviso nº 115/GMF/MF-DF
Brasília, 9 de maio de 2011
Assunto: Comunicado de Operação de Crédito Irregular – Município de Montenegro – RS e Estado do
Rio Grande do Sul.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Atendendo ao disposto no art. 24, da Resolução
nº 43, de 2001, do Senado federal, comunico a constatação de operação realizada pelo Município de Montenegro – RS e Estado do Rio Grande do Sul, contratada em desacordo com o disposto no artigo 35 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
O Município de Montenegro, o Estado do Rio Grande do Sul e a Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, em 13-5-1997, celebraram o Convênio de
Aquisição, Compensação e Parcelamento de Créditos e
Débitos. A PGFN, por meio dos pareceres PGFN/CAF/
Nº 1999/2010, PGFN/CAF/Nº 2121/2010, PGFN/CAF/Nº
2164/2010, entendeu que, ao celebrarem um Segundo
Termo Aditivo em 15-6-2004, o Município de Montenegro – RS e o Estado do Rio Grande do Sul realizaram
operação vedada pelo art. 35 da LRF, na medida em que
houve postergação de dívida contraída anteriormente, de
maneira que o contrato deve ser considerado nulo e cancelado, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 33 da LRF.
Aquela Procuradoria, após análise de nova documentação enviada pelo Estado do Rio Grande do
Sul, em seu Parecer PGFN/CAF/Nº 205/2011, de 172-2011, reiterou a posição dos pareceres PGFN/CAF/
Nº 1999/2010, PGFN/CAF/Nº 2121/2010 e PGFN/CAF/
Nº 2164/2010, manifestando que:
Como visto, os argumentos expendidos pelo Estado do Rio Grande do Sul não
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são suficientes para modificar o entendimento constante dos Pareceres PGFN/CAF/Nº
1999/2010, PGFN/CAF/Nº 2121/2010, PGFN/
CAF/Nº 2164/2010. A uma, porque a análise realizada por esta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, restringiu-se ao Segundo
Termo Aditivo ao Convênio de Compensação
e Parcelamento de Créditos e Débitos, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul,
a Companhia Estadual de Energia Elétrica –
CEEE, e o Município de Montenegro – RS,
em 15 de junho de 2004, sujeito, portanto, ao
regime jurídico da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000. A duas, porque houve a exata subsunção da hipótese analisada
ao disposto na parte final do art. 35 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, e que afasta a possibilidade de se considerar a operação como
simples parcelamento.
Finalmente, informo que a Secretaria do Tesouro
Nacional fica impossibilitada de concluir a análise das
operações de crédito afetas ao Estado do Rio Grande
do Sul e ao Município de Montenegro – RS em tramitação, até que o referido óbice seja superado, em
conformidade com o disposto no art. 33, § 3º da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Atenciosamente, – Guido Mantega, Ministro de
Estado da Fazenda.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O Aviso nº 49, de 2011, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O Senado Federal recebeu os seguintes expedientes de Ministros de Estado:
– Aviso nº 63, de 10 de maio de 2011, do Ministro de
Estado de Minas e Energia, que solicita dilatação
do prazo para encaminhamento das informações
em resposta ao Requerimento nº 897, de 2009,
do Senador Alvaro Dias.
– Aviso nº 65, de 10 de maio de 2011, do Ministro de
Estado de Minas e Energia, que solicita dilatação
do prazo para encaminhamento das informações
em resposta ao Requerimento nº 898, de 2009,
do Senador Alvaro Dias.
– Ofício nº 42, de 6 de maio de 2011, do Ministro das
Relações Exteriores, que encaminha informações
em resposta ao Requerimento nº 883, de 2010,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
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– Aviso nº 37, de 10 de maio de 2011, da Presidência do Banco Central do Brasil, que encaminha
informações em resposta ao Requerimento nº
933, de 2010, do Senador Alvaro Dias.
– Aviso nº 45, de 10 de maio de 2011, do Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, informando
que o assunto de que trata o Requerimento nº
25, de 2011, do Senador Alvaro Dias, por força
do Decreto nº 6.378, de 19 de fevereiro, de 2008,
é de competência da Secretaria-Geral da Presidência da República.
– Aviso nº 55, de 11 de maio de 2011, do Ministro
de Estado dos Transportes, que encaminha informações em resposta ao Requerimento nº 35,
de 2011, do Senador Alvaro Dias.
– Ofício nº 290, de 12 de maio de 2011, do Ministro
de Estado da Ciência e Tecnologia, que encaminha informações em resposta ao Requerimento nº 103, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin.
– Aviso nº 53, de 11 de maio de 2011, do Ministro
de Estado dos Transportes, que encaminha informações em resposta ao Requerimento nº 203,
de 2011, do Senador Itamar Franco.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os Requerimentos 883 e 933, de 2010; e 25, 35,
103 e 203, de 2011, vão ao Arquivo.
Os Requerimentos 897 e 898, de 2009, ficarão
na Secretaria-Geral da Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 636,
de 2011, do Presidente da Câmara dos Deputados,
que comunica a declaração de perda de mandato do
Deputado Federal Chico das Verduras, nos termos do
inciso V do art. 55 da Constituição Federal, em virtude
de decretação da Justiça Eleitoral.
É o seguinte o ofício:
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Of. SGM/P nº 636/2011
Brasília, 12 de maio de 2011
Assunto: Perda do Mandato Parlamentar
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração de
Perda de Mandato de Deputado Federal do Senhor
Francisco Vieira Sampaio, nome parlamentar Chico
das Verduras (PRP/RR), em 11 de maio de 2011, nos
tempos do Ato da Mesa nº 6, de 2011, publicado no
Suplemento ao Diário da Câmara dos Deputados nº
79, de 12 de maio de 2011, exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu o Ofício nº
0307/2011-H, do Senador Jayme Campos, Líder da
Minoria no Congresso Nacional, indicando, nos termos
do § 5º do art. 4º do Regimento Comum, o Deputado
Dimas Ramalho para a função de Vice-Líder da Minoria no Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
OFGSJAYM Nº 307/2011-H
Brasília, 12 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho à presença de V. Exª para indicar o Deputado Dimas Ramalho
(PPS-SP), para ocupar uma das vagas de Vice-Presidente da Minoria do Congresso Nacional.
Sendo o que apresenta para o momento, renovolhe na oportunidade, expressões de considerações e
apreço. _ Senador Jayme Campos, Líder da Minoria
no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Sobre a mesa, pareceres que passo
a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 30,
de 2011, do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº
157, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 30/2011-CE
Brasília, 10 de maio de 2011
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 157,
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Roberto Alves, que “Confere ao Município de Holambra,
no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional
das Flores.”
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com referência ao Ofício nº 30, de 2011,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 74,
de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 6, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
OF. 074/2011/CAE
Brasília, 19 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 6, de 2009,
que “estabelece que, após os idosos, os professores
terão prioridade para recebimento da devolução do
Imposto de Renda da Pessoa Física”.
Atenciosamente, _ Senador Delcídio do Amaral
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com referência ao Ofício nº 74, de 2011,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 25,
de 2011, do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 157, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº. 25/2011 – CCT
Brasília, 11 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta comissão rejeitou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, o Projeto
de Lei do Senado nº 157, de 2010, de autoria do Excelentíssimo Senhor Senador Paulo Paim que “Proibe
a produção e a comercialização de equipamentos eletrônicos que possuam dispositivos capaz de permitir a
opção pelo modo de espera em sua operação”.
Atenciosamente, _ Senador Gim Argello VicePresidente, no exercício da Presidência, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com referência ao Ofício nº 25, de 2011,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O primeiro orador inscrito, nesta segunda-feira, é o Senador Paulo Paim, que ocupará a tribuna
por 20 minutos, prorrogáveis por mais 20, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador e ex-Governador Requião, que preside a sessão
neste momento; Senador Geovani; Senador Cristovam,
quero fazer uma série de registros, justificando minha
não presença inclusive.
Hoje, continua, lá, no Rio Grande, a Convenção
Nacional da Anfip, que começou no sábado, dia 14, na
ExpoGramado, com a sessão solene de abertura da
XXIII Convenção Nacional da Anfip. Infelizmente, não
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pude estar lá, embora tenha sido convidado, junto com
outros Parlamentares, a fazer uma fala na abertura.
Registro que, nesse encontro, eles estão discutindo diversos temas de interesse nacional, como a
reforma política e a própria reforma tributária. Esse
encontro destina-se também à eleição do novo Conselho Executivo, que vai acontecer amanhã.
Quero agradecer a todos – mais de mil líderes
estavam lá – o carinho com que registraram minha
não presença, porque entenderam que eu estava em
outro compromisso já assumido, em Goiás, no sábado.
Agradeço a todos de forma muito carinhosa.
Também gostaria de poder partilhar com a Anfip
mais esse momento tão bonito. Agradeço ao Jorge,
Presidente da Anfip, pela frase que disse lá: “O Brasil
está sendo muito bem acolhido lá em Brasília, e nós
aqui no Rio Grande do Sul, terra do nosso querido
Senador, dirigindo-se ao nosso trabalho”.
Agradeço ao Jorge da Anfip pela frase, lá no meu
Estado, pelo trabalho que estamos aqui no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, não poderia ser de outro jeito, até
porque a nossa gente gaucha recebe sempre de coração aberto todos aqueles que visitam o nosso Estado,
da mesma forma como fomos tratados em outros Estados, quero cumprimentar, como lá não estive, o Jorge
Cezar Costa, Presidente da Anfip, que fez a abertura
do evento; o Carlos Alberto Freitas Barreto, Secretário da Receita Federal do Brasil; Leonardo José Rolim Guimarães, Secretário de Políticas de Previdência
Social, que esteve lá representando o Ministério da
Previdência; Marville Taffarel, Presidente da Agafisp;
Pedro Júnior, Coordenador da Mesa do Conselho de
Representantes da Anfip; Luiz Antônio Gitirana, Coordenador do Conselho Fiscal da Anfip; Floriano Martins
de Sá Neto, Presidente da Fundação Anfip, que tem
nos auxiliado muito aqui nos debates dos temas relacionados à Previdência; Deputado Amauri Teixeira;
Deputado Ronaldo Faria de Sá; Pedro Delarue Filho,
Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores; Nestor
Tissor, Prefeito de Gramado; Givani Colório, Presidente da Câmara de Vereadores de Gramado; e todas as
outras autoridades.
Destaco ainda os ex-Presidentes da Anfip, José
Ferreira. Jabs Conti, Silvio Júnior, Pedro Júnior, Otaviano Moreira, Gilberto Cavalcanti, Lêucio Sampaio,
Marville Taffarel, Floriano Neto, Álvaro de França, Severino de Souza, Antônio de Souza Neto, Assunta Di
Dea Bergamasco, Aniceto Martins, enfim um abraço
carinho a todos os que tiveram lá no 23º evento da
Convenção Nacional da Anfip.
Sr. Presidente, já falei outro dia, mas registro novamente hoje a importância que foi a decisão do Magis-
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trado Marcus Orione Correia, da Justiça Federal de São
Paulo, que, de forma adequada, acertada, concedeu
liminar ao INSS, determinando ao INSS o pagamento,
no máximo em 90 dias, da revisão das aposentadorias
e pensões concedidas entre 1998 e 2003.
Eu havia falado outro dia, mas alguns ficaram
com dúvida e pediram que eu repetisse, então eu repito aqui.
A decisão é resultado da ação cível pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que com
isso garantiu a liminar. Aí veio o deferimento da tutela
antecipada, que teve como fundamento o julgamento
do próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 534.354, em que o Supremo entendeu ser
devida a aplicação do art. 14 da Emenda Constitucional
20, de 1998, e do art. 5º da Emenda Constitucional 41,
de 2003, e ali diz: a todos aqueles que recebiam os
benefícios previdenciários com base no limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição
que foram utilizados nos cálculos iniciais.
A revisão é devida porque, em dezembro de 1998
e em janeiro de 2004, o Governo elevou o teto previdenciário a um valor acima do que era pago, majorando os
valores. Até novembro de 1998, o teto previdenciário
era de R$1.081,50, foi reajustado para R$1.200,00.
O mesmo ocorreu em janeiro de 2004, quando o teto
passou de R$1.869,34 para R$2.400,00.
O Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão
proferida no acórdão sergipano, entendendo que a diferença deve ser repassada ao segurado sempre que
o teto previdenciário for reajustado de forma independente dos benefícios.
Sei que o Ministério da Previdência e a própria
Advocacia-Geral da União já se pronunciaram favoráveis ao pagamento da revisão como forma de economia
processual, pois evitará o acúmulo de processos e o
pagamento ainda dos honorários advocatícios.
Por isso faço aqui também, somando-me a essa
visão, um apelo para que a equipe econômica do Governo Federal tome todas as providências para pagar
o que de direito têm os aposentados e pensionistas.
Mais de 131 mil aposentados e pensionistas estão no aguardo do pagamento que, buscando o que
está atrasado, poderá chegar a uma média de R$11
mil. Segundo cálculos do Ministério da Previdência, o
reajuste vai custar àquela Casa algo em torno de R$1
bilhão. Que se faça o pagamento justo a que têm direito os aposentados e pensionistas!
Sr. Presidente, tentarei utilizar apenas o tempo
regimental. O dia de hoje, nós temos que lembrar, é o
Dia do Gari. No dia a dia de uma cidade, acontecem
muitas coisas, mas poucos olham para aqueles que
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limpam a cidade, aqueles que recolhem o lixo, aqueles
que recolhem o que as pessoas jogam e mesmo aqueles que, de forma correta, fazem até a reciclagem do
lixo. Mas alguém recolhe. Quem recolhe é o gari.
Sr. Presidente, o gari recolhe tudo, desde um palito de fósforo até questões muito mais graves que são
jogadas na via pública que nem citarei aqui. Quero, no
dia de hoje... Hoje, 16 de maio, é o Dia do Gari.
O nome profissional do gari é uma homenagem
ao francês Pedro Aleixo Gari, que, em 1876, assinou
um contrato com o Ministério dos Negócios do Império para executar os serviços de limpeza da cidade do
Rio de Janeiro. Em Portugal, os garis eram conhecidos
como “Almeida”, em homenagem a um cidadão com
Almeida no nome que foi Diretor-Geral de Limpeza da
capital portuguesa. No Brasil, esse nome “gari” fixou
a profissão.
O contrato assinado pelo empresário na época
incluía remoção de lixo das casas e das praias e o
transporte. Ele permaneceu no cargo até o vencimento
do contrato, em 1991.
Mas, Sr. Presidente, quero, muito mais do que
fazer todo um histórico, registrar a importância deste
dia. Apresentei um projeto de lei que cria o piso nacional do gari, que seria correspondente hoje a mais ou
menos dois salários mínimos, mas não faço a vinculação, que é proibida pela Constituição. Eu digo que o
piso será de no mínimo R$1 mil corrigidos anualmente
pela inflação e pelo PIB.
Faço essa homenagem mais do que justa, Sr.
Presidente, àqueles que limpam as cidades. Com
isso estão defendendo nossas vidas, inclusive a nossa saúde.
Quero ainda, Sr. Presidente, dentro do tempo que
me é permitido, fazer um rápido comentário sobre a
importância da malha ferroviária no Brasil.
Com os olhos de urgência é que falo hoje nesta
tribuna a respeito da necessidade de se retomarem os
investimentos no setor de transporte ferroviário.
Fazendo uma breve retrospectiva histórica, poderia dizer que até a metade de década de 1990 a
União explorava o serviço de transporte ferroviário
interestadual através da Rede Ferroviária Federal S.
A. – RFFSA.
Dada a crescente restrição orçamentária da União
na época e um inerente déficit operacional no funcionamento da Rede, o resultado conduziu o transporte
ferroviário nacional a um estado de quase abandono,
o que é lamentável.
Sr. Presidente, o sistema de carga deixou de ser
monopólio público e empresas privadas assumiram,
por meio de concessão, trechos da malha ferroviária
de norte a sul do Brasil.
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Atualmente, é difícil traçar um diagnóstico da situação dos trabalhadores de cargas sobre trilhos, por
eles não apresentarem ainda um atendimento adequado e visível, dada a própria pulverização da categoria,
porque praticamente foi extinta a rede ferroviária no
Brasil, se lembrarmos os últimos 20 anos.
Sr. Presidente, por outro lado, não posso deixar
de mencionar o transporte urbano de passageiros que
é regulado pela Companhia Brasileira de Transportes
Urbanos – CBTU. Essa planeja e opera os transportes
nas capitais como Recife, Fortaleza, João Pessoa, Teresina, Salvador, Natal, Belo Horizonte e Maceió.
Lá no Rio Grande, opera a Trensurb – Empresa
de Trens Urbanos de Porto Alegre, também uma sociedade de economia mista.
A Prefeitura de Porto Alegre, através de seu conselho que trata do Plano Diretor da cidade, obteve sinal
positivo do Ministério das Cidades sobre a inclusão do
projeto de metrô no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), após encontro que teve recentemente
o Prefeito da capital, José Fortunati, com o Secretário
Nacional de Transportes e Mobilidade Urbana, Luiz
Carlos Bueno, na manhã do dia 12/5 em Brasília.
Bueno enfatizou: “A população vai se beneficiar
muito e o projeto será aprovado em breve”.
Segundo dados da Prefeitura, trata-se de um projeto amplo que objetiva atender as necessidades de
locomoção da população de Porto Alegre e também
de toda a região metropolitana.
O metrô será subterrâneo e as obras, caso o projeto seja aprovado, começarão no segundo semestre
de 2012 e durarão cinco anos.
Sr. Presidente, o anúncio oficial das obras contempladas no PAC da Mobilidade Urbana ocorrerá em
julho. Para o Prefeito da cidade, a proposta de Porto
Alegre é competitiva, pois o valor apresentado foi de
quase R$1 bilhão a menos. O custo total do projeto é
de R$2,46 bilhões, sendo que a Prefeitura detalhou os
recursos a serem abatidos.
Sr. Presidente, a primeira fase da linha terá extensão de 14,88 quilômetros, com início nas proximidades
da Fiergs, chegando à Avenida Borges de Medeiros,
a chamada “Esquina Democrática”. Ao todo, serão 13
estações por onde circularão cerca de 300 mil passageiros, conforme dados fornecidos pela própria EPTC.
A título de informação, se o metrô estivesse funcionando hoje, a tarifa para o usuário seria de R$2,70
durante os dias úteis.
Quero também destacar que, no Município de
Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, com
vistas a atender algumas das diretrizes previstas no
Plano Diretor e a partir da análise dos problemas existentes no centro do Município, em função das barreiras
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formadas pela BR 116 e pela linha da Trensurb, foram
apresentados alguns pontos relevantes para o remanejamento da linha do trem que passa pela cidade.
Tendo em vista melhorar a integração das estações do trem com o entorno urbano e melhorar o fluxo
de pedestres e o trânsito de veículos, chegamos ao
seguinte entendimento: primeiro, enterrar um trecho de
2,1 quilômetros da linha da Trensurb, aproximadamente
entre as ruas Ipiranga e Barão do Santo Ângelo, e utilizar a área liberada como área verde. Essa modificação facilita a circulação de veículos e pedestres Além
disso, trará benefícios para a população em termos de
qualidade ambiental, visual e sonora da área, como me
diz o Prefeito Jairo Jorge, da minha querida cidade de
Canoas, meu amigo de longa jornada.
Segundo, enterrar a Estação La Salle no mesmo
nível da linha do trem. Essa intervenção libera espaço útil no nível das ruas e também a paisagem local.
Além disso, melhorará as condições de acessibilidade
da estação e suas relações com o entorno.
As obras de infraestrutura propostas trarão um
importante ganho para a cidade em termos de mobilidade.
Canoas, segundo o Prefeito Jairo Jorge, tem potenciais para adquirir um aspecto paisagístico mais
atraente. Além disso, a implantação dos projetos proporcionará novos espaços para a população e para a
realização de uma série de atividades culturais, esportivas e de lazer.
Em Brasília, Sr. Presidente, temos a Companhia
Metropolitano do Metrô Distrito Federal, e os Sindicatos dos Metroviários desta capital negociam separadamente as condições dos trabalhadores.
Por fim, Sr. Presidente, não abusando da boa
vontade de V. Exª, quero dizer que o meu discurso, na
verdade, no dia de hoje, visa fortalecer o sistema ferroviário brasileiro, tanto do transporte de passageiros,
como o do de carga.
Poderíamos aqui destacar uma frase dita em um
dos movimentos realizados no Rio Grande.
A manifestação das entidades de classe, como a
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB ‑, subsecção
do Município de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul,
juntamente com o Ministério Público Federal e outros
Municípios e entidades da região noroeste do Estado,
que apoiam a campanha pela retomada do transporte
ferroviário, tomam por base a violência nas rodovias
brasileiras, o alto índice de acidente e de morte nas
estradas. O título da campanha é: Rede pela Vida –
Chega de Morrer, queremos de volta nosso trem. Repito o slogan da campanha: “Rede pela Vida. Chega
de Morrer, queremos de volta nosso trem já!”
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Com isso notamos, Sr. Presidente, que o transporte ferroviário apresenta uma série de benefícios.
É considerado o mais barato, o mais seguro, é ambientalmente sustentável e desenvolve, sem sombra
de dúvidas, as regiões produtores responsáveis pelo
abastecimento do Brasil e de suas fronteiras.
O próprio Ministério dos Transportes, em conjunto
com o Ministério da Defesa, instituiu, em 2010, o Plano
Nacional de Logística e Transporte – PNLT/2010 e apresentou, como principais e relevantes, os objetivos:
1º Retomar o processo de planejamento, no setor de transportes, envolvendo todas
as modalidades de transporte, com destaque
para o sistema de trem. Aí entram, claro, os
metrôs;
2º considerar o custo de toda a cadeia
logística entre as origens e os destinos dos
fluxos de transporte, conduzindo à otimização
e racionalização desses custos, ao invés de
computar apenas custos operacionais;
Esse segundo objetiva melhorar a eficiência e a
competitividade da economia nacional dentro de uma
realidade comercial cada vez mais globalizada.
3º é a necessidade de concretizar essa
mudança, com o melhor equilíbrio, na atual
matriz de transporte de cargas do País.
A medida que se intensificar adequadamente o
uso das modalidades ferroviárias e também aquaviárias no País, a otimização e a racionalização de custos
aparecerão nesse contexto.
Temos que tirar partido da eficiência energética e
da produtividade no deslocamento de fluxos de maior
densidade e distância que esses meios de transporte
nos proporcionam.
Cabe ressaltar e dar ênfase ao transporte ferroviário, com o intuito de buscar uma melhor integração
com o sistema rodoviário, que também terá de ser
reestruturando para acompanhar as mudanças na logística de transporte de cargas, devido ao aumento da
produção brasileira que atende não somente o mercado doméstico, como também as fronteiras.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que, no caso
do sistema ferroviário, dentre as recomendações do
Plano Nacional de Logística e Transportes, há que se
destacar a inclusão de novas obras estruturantes, em
consonância com o Plano Nacional de Viação.
Sr. Presidente, dessa forma, entendo que também dei destaque ao plano de saúde dos ferroviários.
Refiro-me aos trabalhadores que atuam nessa área e
que estão muito preocupados com a situação do seu
plano de saúde.Espero que essa questão seja resolvida com rapidez e que também possamos aumentar a
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nossa malha ferroviária, e que todos os trabalhadores
do setor sejam valorizados, como também a Polícia
Ferroviária, que faz o mesmo apelo.
Sr. Presidente, o Brasil irá muito bem se tiver trem
e irá melhor ainda se aumentarmos o número de trens
e de metrôs em todo o País.
Sr. Presidente, sei que V. Exª foi generoso ao me
conceder trinta minutos, quando o limite era vinte, mas
peço que considere meus discursos na íntegra, porque
aqui tentei resumi-los para não tirar o tempo dos meus
colegas que estão na fila.
Obrigado Senador Requião pela gentileza.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, aconteceu na noite de sábado (14) na ExpoGramado, em Gramado (RS), a sessão solene de
abertura da XXIII Convenção Nacional da ANFIP.
Eu gostaria muito, mas infelizmente, em virtude
da minha agenda bastante corrida não posso estar lá
participando do evento.
Nesse encontro eles estão discutindo temas de
interesse nacional, como as Reformas política e tributária e não somente temas de interesse dos auditores.
Esse encontro é também para a eleição do novo
Conselho Executivo e isso acontecerá amanhã.
Fiquei muito sensibilizado porque em contato com
eles ao telefone, me foi dito que minha ausência está
sendo muito sentida e inclusive que fui homenageado,
o que agradeço, de coração.
Também gostaria de poder compartilhar desse
momento importante para a ANFIP, mas como disse
antes, não há como.
“O Brasil está sendo muito bem acolhido pelo Rio
Grande do Sul, terra do nosso querido Senador Paulo
Paim”, foi o que disseram.
Não poderia ser de outro jeito porque a minha
gente gaúcha recebe seus visitantes de coração aberto!!!
Gostaria de registrar que participaram da mesa
de abertura do evento:
– Jorge Cezar Costa, presidente da ANFIP;
– Carlos Alberto Freitas Barreto, secretário da Receita
Federal do Brasil (RFB);
– Leonardo José Rolim Guimarães, secretário de
Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social (MPS);
– Marville Taffarel, Presidente da Agafisp;
– Pedro Dittrich Júnior, coordenador da Mesa do Conselho de Representantes da ANFIP;
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– Luiz Antônio Gitirana, coordenador do Conselho
Fiscal da ANFIP;
– Floriano Martins de Sá Neto, presidente da Fundação ANFIP;
– Deputado Amauri Teixeira (PT/BA);
– Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP);
– Pedro Delarue Tolentino Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-fiscais da RFB;
– Nestor Tissor, prefeito de Gramado (RS);
– Givani Colório, presidente da Câmara de Vereadores
de Gramado (RS)
Diversas outras autoridades participam do evento, mas vou destacar a presença dos seguintes expresidentes da ANFIP:
– José Lamacie Ferreira;
– Jabs Conti;
– Sílvio José Andreotti Júnior;
– Pedro Dittrich Júnior;
– Otaviano Santos Moreira;
– Gilberto Nobre Cavalcanti;
– Lêucio Favo Moreira Borges Sampaio;
– Marville Taffarel;
– Floriano Martins Sá Neto;
– Álvaro Solon de França;
– Severino Cavalcante de Souza;
– Antônio Rodrigues Souza Neto;
– Assunta Di Dea Bergamasco;
– Aniceto Martins
Desejo sucesso no evento e envio a todos meu
forte abraço!!!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, volto a falar sobre a decisão do Magistrado
Marcus Orione Correia, da Justiça Federal de São Paulo, que, acertadamente, concedeu liminar determinando
ao INSS o pagamento, em até 90 dias, da revisão das
aposentadorias e pensões concedidas no período de
1998 a 2003, limitado ao teto da época.
A decisão é resultado da ação cível pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e o Sindicato
Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da
Força Sindical e ainda está sujeita a recurso.
O deferimento da tutela antecipada teve como
fundamento o julgamento do STF no Recurso Extraordinário – RE 564.354, em que o Supremo entendeu
ser devida a aplicação do art 14 da emenda Constitucional nº 20/1998 e do art 5º da Emenda Constitucional 41/2003 ”a todos aqueles que recebiam os benefícios previdenciários com base no limitador anterior,
levando-se em conta os salários de contribuição que
foram utilizados nos cálculos iniciais.”
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A revisão é devida porque em dezembro de 1998
e em janeiro de 2004 o governo elevou o teto previdenciário a um valor acima do que era pago, majorando
os valores.
Até novembro de 1998, o teto previdenciário, que
era de R$1.081,50, foi reajustado para R$1.200.
O mesmo ocorreu em janeiro de 2004, quando o
teto passou de R$1.869,34 para R$2.400.
O STF confirmou a decisão proferida no acórdão sergipano entendendo que a diferença deve ser
repassada aos segurados sempre que o teto previdenciário for reajustado de forma independente dos
benefícios.
Sei que o Ministério da Previdência e a Advocacia Geral da União já se pronunciaram favoráveis ao
pagamento da revisão como forma de economia, pois
evitará o acúmulo de processos judiciais e o pagamento de honorários advocatícios.
Por isso, faço um apelo a equipe econômica do
Governo Federal que tome as providências necessárias
para o pagamento dos valores devidos, com a maior
brevidade possível.
Existem mais de 131 mil aposentados e pensionistas aguardando por este pagamento.
Segundo cálculos do Ministério da Previdência,
o reajuste deve custar R$1,5 bilhão aos cofres públicos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no dia a dia de uma cidade acontecem
coisas simples como um papel de bala que uma menininha deixa escorregar das mãos, ou uma bituca de
cigarro que alguém disfarça e lança ao chão, ou talvez
uma nota fiscal amassada do mercado ali da esquina,
um palito de fósforo aqui, um chiclete ali, um papel logo
adiante e pronto: temos assim a decoração do cenário
urbano ao fim de um dia comum.
Ou ao menos teríamos, não fossem aqueles profissionais em seus trajes de cores fortes que insistem
em evitar que o lixo se acumule nas ruas. Os garis.
Hoje, 16 de maio, é o Dia do Gari, O nome profissional de Gari é em homenagem ao francês Pedro
Aleixo Gary, que, em 1876, assinou contrato com o
Ministério dos Negócios do Império para executar os
serviços de limpeza da cidade do Rio de Janeiro.
Em Portugal, os garis eram conhecidos como
“almeida”, em homenagem a um cidadão com Almeida no nome, que foi diretor-geral da limpeza urbana
da capital portuguesa. No Brasil o sobrenome Gary
fixou a profissão.
O contrato assinado pelo empresário Aleixo Gary
incluía remoção de lixo das casas e praias e posterior
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transporte para a Ilha de Sapucaia, onde hoje fica o
bairro Caju.
Ele permaneceu no cargo até o vencimento do
contrato, em1891. Em seu lugar, entrou o primo Luciano Gary.
A empresa foi extinta um ano depois, sendo criada a Superintendência de Limpeza Pública e Particular
da Cidade.
Sr. Presidente, é estranho, mas mesmo estando
sempre a postos com suas vassouras em quase todas
as esquinas, os garis são figuras já tão corriqueiras na
paisagem da cidade que por muitas vezes acabam passando despercebidos aos olhos dos pedestres.
Infelizmente as pessoas costumam considerar o
trabalhador braçal apenas como sombra na sociedade,
seres invisíveis, sem nome.
O gari enfrenta o drama de ser “invisível publicamente”, ou seja, uma idéia humana totalmente prejudicada e condicionada à divisão social do trabalho, onde
se enxerga somente a função e não a pessoa.
Não são raras as ocasiões em que garis são tratados de maneira rude e indelicada pelas pessoas.
Diariamente, são expostos a comentários preconceituosos e veem sua profissão virar sinônimo de
marginalidade.
Alguns depoimentos mostram como isso é comum de ocorrer.
“Já me aconteceu de uma mulher puxar o filho pequeno pra longe de mim”, conta um gari muito triste.
“Tem gente que acha que o nosso trabalho não
é digno”, completa outro.
Um outro diz que não se incomoda com as reações desagradáveis de alguns pedestres em relação
a sua profissão: “Sempre tem as pessoas que não têm
boa educação, né. Às vezes acontece de jogarem lixo
na calçada bem na minha frente, mas é meu trabalho
limpar. Eu trato todo mundo bem. O que faz um bom
amigo é ser amigo”, diz ele.
Infelizmente, essas coisas acontecem. Como eu
disse em outro pronunciamento, as pessoas têm por
hábito achar que o fato de estarem numa profissão
diferente, coloca-as numa posição superior.
Acabam esquecendo assim, que todas as profissões são importantes. Afinal, o que seria do engenheiro se não fosse o pedreiro? O que seria do médico se
não fosse a enfermeira? O que seria da empresária
se não fosse a secretária que organiza suas tarefas?
O que seria do banqueiro se não fossem os bancários
que atendem o público?
O que seria da sociedade se não fossem os garis? Vocês lembram como Brasília foi criticada e alvo
de noticiários por causa dos canteiros que tinham
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sido abandonados e do mato que tomava conta da
paisagem?
O que seria de São Paulo, por exemplo, se por
um dia apenas o lixo não fosse recolhido?
Circulou pela Internet um e-mail de um de um
psicólogo que se fez passar por gari em uma Universidade.
Acho que a história vale como reflexão:
Ele diz que os garis mal conversavam
com ele e que alguns se aproximavam para
ensinar o serviço.
“Um deles foi até o latão de lixo pegou
duas latinhas de refrigerante cortou as latinhas
pela metade e serviu o café ali, na latinha suja
e grudenta.
E como a gente estava num grupo grande, esperei que eles se servissem primeiro.
Eu nunca apreciei o sabor do café. Mas,
minha intuição me fazia sentir que deveria tomálo, e claro, não livre de sensações ruins...
Afinal, o cara tirou as latinhas de refrigerante de dentro de uma lixeira, que tem sujeira,
tem formiga, tem barata, tem de tudo...
No momento em que empunhei a caneca
improvisada, parece que todo mundo parou
para assistir à cena, como se perguntasse:
‘E aí, o jovem rico vai se sujeitar a beber
nessa caneca?’ E eu bebi. Imediatamente a ansiedade parece que evaporou. Eles passaram
a conversar comigo, a contar piada, brincar”
O psicólogo relatou que a experiência fez ele
perceber que esse trabalhador é mesmo invisível para
quase todo mundo e que um simples bom dia, que
nunca recebera como gari, pode significar um sopro
de vida, um sinal da própria existência.
Sr. Presidente, em 2009 apresentei o PLS 464
que fixa o piso salarial do gari e define o grau do adicional de insalubridade que lhe é devido.
O Congresso Nacional promulgou as Emendas
Constitucionais nº 53, de 2006, e nº 63, de 2010, que
determinaram o estabelecimento de pisos salariais nacionais, respectivamente, para os profissionais da educação escolar pública e para os agentes comunitários
de saúde e os agentes de combate a endemias.
Em 2 de dezembro de 2009 foi aprovada a Proposta de Ementa à Constituição (PEC) nº 41, de 2008,
que institui o piso salarial para os servidores policiais.
A proposição se encontra em estágio avançado de discussão e deliberação na Câmara dos Deputados.
Essas deliberações do Poder Legislativo têm algo
em comum, todas elas buscam fazer justiça com importantes setores do serviço público, garantindo aos
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servidores uma remuneração mínima, não sujeita a
distorções e a diferenças muitas vezes inexplicáveis
entre regiões do país.
Nesse mesmo sentido, apresentei, em 2010, a
PEC 34 que altera o art. 182 da Constituição Federal,
para prever o estabelecimento de piso salarial nacional para os servidores públicos da área de limpeza
urbana.
Essa PEC busca complementar o Projeto de Lei
do Senado nº 464, de 2009, de minha autoria, que
citei há pouco.
Minha preocupação com essa categoria de trabalhadores me levou a essas iniciativas e desde então,
tenho lutado para que se tornem realidade.
Meu grande e forte abraço a cada gari deste
Brasil e meu muito obrigado pelo trabalho que vocês
realizam!!!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, com olhos de urgência é que falo hoje nesta tribuna a respeito da necessidade de se retomar os
investimentos no setor de transporte ferroviário.
Fazendo uma breve retrospectiva histórica, até
metade da década de 1990, a União explorava os serviços de transporte ferroviário interestadual através da
Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA.
Dada a crescente restrição orçamentária da União
na época e um inerente déficit operacional no funcionamento da Rede Ferroviária, o resultado conduziu o
transporte ferroviário nacional a um estado de quase
abandono e alta ineficiência operacional, levando ao
processo de desestatização, por meio do Decreto nº
473 de 10 de março de 1992.
Esta desestatização seria realizada mediante
concessão de trechos da malha, (infra-estrutura e
operação) da Rede Ferroviária para a iniciativa privada, durante um período de 30 anos, prorrogáveis por
mais 30 anos.
Assim, o sistema de cargas deixou de ser monopólio público e empresas privadas assumiram, por
meio de concessão, trechos da malha ferroviária, de
norte a sul do Brasil.
Atualmente, é difícil traçar um diagnóstico da situação dos trabalhadores de cargas sobre trilhos, por
eles não apresentarem uma organização visível, dada
a pulverização da categoria. Por isso, que nacionalmente inexiste uma representação forte.
Sabe-se, também, que há denúncias de trabalho
escravo dentro deste ramo de trabalho.
Por outro lado, não posso deixar de mencionar
o transporte urbano de passageiros, que é regulado
pela Companhia Brasileira de Transportes Urbanos
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– CBTU (sociedade de economia mista vinculada ao
Ministério das Cidades)...
Esta, planeja e opera os transportes nas capitais
como Recife, Fortaleza, João Pessoa, Teresina, Salvador, Natal, Belo Horizonte e Maceió.
Já no Rio Grande do Sul, opera a Trensurb – Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, também uma
sociedade de economia mista.
A Prefeitura de Porto Alegre, através de seu Conselho que trata do Plano Diretor da cidade, obteve
sinalização positiva do Ministério das Cidades sobre
a inclusão do projeto do Metrô, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), após o encontro do
Prefeito José Fortunati e secretários municipais com
o Secretário Nacional de Transportes e Mobilidade Urbana, Luiz Carlos Bueno, na manhã do dia 12/5 aqui
em Brasília.
Bueno enfatizou: “A população vai se beneficiar
muito e o projeto será aprovado em breve.”
Segundo dados da Prefeitura e imprensa local,
trata-se de um projeto amplo, que objetiva atender as
necessidades de locomoção da população de Porto
Alegre e também de toda a Região Metropolitana.
O metrô será subterrâneo e as obras, caso o projeto seja aprovado, começarão no segundo semestre
de 2012 e durarão 5 anos.
O anúncio oficial das obras contempladas no PAC
da Mobilidade Urbana ocorrerá somente em julho.
Para o Prefeito Fortunati, a proposta de Porto
Alegre é competitiva, pois o valor apresentado foi de
quase R$1 bilhão a menos.
O custo total do projeto é de R$2,46 bilhões,
sendo que a Prefeitura detalhou alguns recursos a
serem abatidos.
Ou seja, a soma de isenções de impostos – municipal e estadual – mais as contrapartidas da prefeitura
e da empresa privada que será contratada, ultrapassa
os R$900 milhões.
Este valor menor do projeto, possibilitará que municípios da região metropolitana também apresentem
projetos de transporte público, que sejam incluídos nas
obras do chamado “PAC da Mobilidade Urbana”.
A primeira fase da linha terá extensão de 14,88
km, com início nas proximidades da Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS,
chegando à Avenida Borges de Medeiros, a chamada
“Esquina Democrática”, centro da capital.
Ao todo, serão 13 estações, por onde circularão
cerca de 300 mil passageiros, conforme dados fornecidos pela Empresa Pública de Transportes e Circulação – EPTC.
A título de informação, se o metrô estivesse funcionando hoje, a tarifa para o usuário seria de R$2,70
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durante os dias úteis e de R$2,20 no final de semana
e feriados. E, se o passageiro utilizar o transporte integrado com o ônibus, o preço diminui para R$1,85 nos
dias úteis e R$1,60 no final de semana e feriados.
No Município de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, com vistas a atender algumas
das diretrizes previstas no Plano Diretor e a partir da
análise dos problemas existentes no centro do Município, em função das barreiras formadas pela BR-116
e pela linha da Trensurb, foram apresentados alguns
pontos relevantes para o remanejamento da linha do
TREM que passa pela cidade; tendo em vista melhorar
a integração das estações da Trensurb com o entorno
urbano e melhorar o fluxo de pedestres e o trânsito
de veículos:
1. Enterrar um trecho de 2,1 km da linha
da Trensurb, aproximadamente entre as ruas
Ipiranga e Barão do Santo Ângelo, e utilizar a
área liberada como área verde. Esta intervenção facilita a circulação de veículos e pedestres.
Além disso traz benefícios para a população
em termos de qualidade ambiental, visual e
sonora da área.
2.Enterrar a Estação La Salle no mesmo
nível da linha do trem, esta intervenção libera
espaço útil no nível da ruas e também a paisagem local. Além disso, melhora as condições
de acessibilidade da estação e suas relações
com o entorno.
As obras de infra-estrutura propostas trarão um
importante ganho para a cidade em termos de mobilidade. Canoas tem potenciais para adquirir um aspecto
paisagístico mais atraente. Além disso, a implantação
dos projetos proporcionará novos espaços para a população para a realização de uma série de atividades
culturais, esportivas e de lazer.
Em Brasília, temos a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal–Metrô-DF.
Os Sindicatos dos metroviários destas capitais
negociam separadamente.
Uma das questões que mais atormenta tanto
os ferroviários, como os metroviários é a jornada de
trabalho, sendo que, a prática de turnos ininterruptos
e escalas menores tornam difícil a fixação de regras
gerais rígidas.
No caso dos metrôs, há concessionárias de serviço público e a ampliação de direitos dos metroviários acaba gerando custos para os usuários. Por isso,
a importância da participação do Poder Público nas
negociações coletivas desta categoria.
Devido esta diversidade de condições de trabalho e das relações de trabalho no transporte sobre tri-
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lhos (de carga e de passageiros), torna-se difícil uma
abordagem legislativa que regulamente este ramo de
atividade.
Assim, faz-se necessária a discussão das normas
especiais consolidadas, para atualizá-las ou suprimilas, se for o caso e adequá-las à nova realidade do
transporte sobre trilhos.
É sempre interessante ouvirmos os membros
que representam os ferroviários e metroviários, em
especial a FENAMETRO – Federação Nacional dos
Metroviários – com o intuito de avaliarmos quais os
direitos que os trabalhadores entendem que devam
ser consignados em Lei.
Registro também, a manifestação de entidades
de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB – subsecção do Município de Santo Ângelo, no
Rio Grande do Sul, juntamente com o Ministério Público Federal e outros Municípios e entidades da região
noroeste do Estado, que apóiam a campanha pela
retomada do transporte ferroviário; tomam por base
a violência nas rodovias brasileiras e o alto índice de
morte por hora nas estradas, com o título “Rede Pela
Vida – Chega de Morrer, queremos de volta nosso
TREM JÁ !”
A opção em utilizar-se de rodovias para o transporte da produção brasileira, acreditando ser a melhor
logística, apresentou-se, durante estes longos anos,
equivocada, pois produtos como grãos, ferro, minério
deveriam ser transportados em vagões de trens e não
levados por caminhões, como ocorre hoje.
O transporte ferroviário apresenta muitos benefícios, ou seja, é considerado mais barato, mais seguro, é
ambientalmente sustentável e, desenvolve, sem sombra
de dúvidas, as regiões produtoras responsáveis pelo
abastecimento do Brasil e de suas fronteiras.
O Ministério dos Transportes em conjunto com o
Ministério da Defesa, instituiu em 2010 o Plano Nacional
de Logística e Transporte – PNLT/2010 e apresentou
como principais e relevantes três objetivos:
1º Retomar o processo de planejamento no setor dos
transportes, envolvendo todas as modalidades
de transporte;
2º Considerar os custos de toda a cadeia logística entre
as origens e os destinos dos fluxos de transporte,
conduzindo à otimização e racionalização destes
custos, ao invés de computar apenas os custos
operacionais; este segundo objetiva melhorar a
eficiência e competitividade da economia nacional dentro de uma realidade comercial cada vez
mais globalizada.
O 3º objetivo é a necessidade de concretizar esta mudança, com melhor equilíbrio, na atual matriz de
transportes de cargas do país.
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Na medida em que se intensificar adequadamente
o uso das modalidades ferroviária e também aquaviária no país, a otimização e a racionalização de custos,
aparecerão neste contexto.
Temos que tirar partido da eficiência energética e
da produtividade no deslocamento de fluxos de maior
densidade e distância, que estes meios de transporte
nos proporcionam.
Cabe ressaltar que, a ênfase a ser dada ao transporte ferroviário é com o intuito de buscar uma melhor
integração com o sistema rodoviário, que também está
se reestruturando para acompanhar as mudanças na
logística de transporte de cargas, devido ao aumento da produção brasileira que atende não somente o
mercado doméstico, como as fronteiras.
No caso do sistema ferroviário, dentre as recomendações do Plano Nacional de Logística e Transportes, “há que se destacar a inclusão de novas obras
estruturantes, em consonância com o Plano Nacional
de Viação – PNV, em especial com relação às ferrovias incluídas pela Lei n.º 11.772/2008, do Governo
Federal, que incluiu no PNV cerca de 9.000 km de
ferrovias de carga em bitola larga e cerca de 2.000
km em bitola métrica, além dos projetos dos Trens
de Alta Velocidade entre Rio de Janeiro, São Paulo e
Campinas (511 km) e entre Belo Horizonte, São Paulo
e Curitiba (1.150 km), que serão construídos em bitola
padrão de 1,435 m.
“Desta forma, o PNLT consolida o processo de planejamento estratégico do setor
ferroviário, integrando-o aos demais modais,
visando atender às necessidades de desenvolvimento das logísticas de cargas e passageiros por todo País.”
Esses projetos e ações quando forem concretizados, será possível alterar, em um horizonte de 15
a 20 anos, segundo estudos do Ministério dos Transportes, a participação do modal ferroviário dos atuais
25% para 35%, da logística de transporte da produção do país.
Aproveito para destacar aqui, neste plenário, um
tema que já venho falando, que diz respeito à reivindicação de outras categorias de trabalhadores e que,
por ora, à categoria dos trabalhadores ferroviários: o
Plano de Saúde.
Esta categoria de trabalhadores, que envolve
os ferroviários, os metroviários ativos, aposentados
e pensionistas de todo o Brasil, estão clamando pelo
salvamento do Serviço Social das Estradas de Ferro – SESEF – autarquia vinculada ao Ministério dos
Transportes e que mantém o Plano de Saúde dos Ferroviários – PLANSFER (criado em 1989).
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O Plano de Saúde dos Ferroviários é considerado por este grupo de trabalhadores, como uma das
suas maiores conquistas e beneficia não somente os
trabalhadores, mas seus familiares e dependentes!
É um plano de autogestão, sem fins lucrativos e sem
qualquer aporte de recursos públicos.
Até 1996, o art. 4º da Lei 3891/61, autorizava
que as estradas de ferro da União passassem a cobrar 2% sobre as tarifas de transporte e a soma deveria ser transferida ao Serviço Social das Estradas de
Ferro – SESEF.
Com a privatização da malha ferroviária a partir
de 1996, esta receita deixou de ser recolhida.
Segundo o MUF – Movimento de União dos Ferroviários, representado através de Associações, Federações e Sindicatos de trabalhadores de norte a
sul do país, a reserva técnica do Plano de Saúde dos
Ferroviários – do PLANSFER – começou a ser dilapidada no período de 2003 a 2008 por uma administração irresponsável.
Temos também que olhar com carinho para este
pleito.
Por fim, para que seja reconhecido o valor das
ferrovias e dos profissionais desta categoria, a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários –
ANTF – iniciou em fevereiro deste ano, uma campanha
institucional sobre ferrovias de carga “O Brasil vai bem
de trem”, apresentando um paralelo entre o trem de
carga e o desenvolvimento do país.
Pois, embora sejam responsáveis pelo transporte de 25% de todas as cargas no território nacional,
conforme dados da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, o desempenho da atividade
das ferrovias de carga infelizmente é desconhecido da
maior parte da população brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, meus caros amigos e amigas que estão
acompanhando os trabalhos desta Sessão Plenária.
Hoje pela manhã na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizamos uma Audiência Pública sobre a Reforma Política na Visão dos
Movimentos Sociais.
Entendo que a Reforma Política aprovada pela
Comissão Especial Interna do Senado não é a mais
perfeita, ela terá que ser ampliada. Vamos acompanhar nos próximos dias, o relatório da Comissão Especial da Reforma Política realizada pela Câmara dos
Deputados.
Quero dar meu testemunho sobre os dados do
Relatório, apontado pela Comissão Especial Interna do
Senado. Ela foi programada para funcionar durante 45
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dias. Foi aberta no dia 10 de fevereiro passado composta por 15 Senadores titulares e 06 suplentes.
Entendo que precisamos analisar a Reforma
Política sob dois aspectos: O da estrutura do Estado
e dos mecanismos eleitorais. Em ambos os casos, a
participação da sociedade civil, em especial dos movimentos sociais é de extrema importância para o aperfeiçoamento da democracia.
Isto ficou provado hoje pela manhã quando ouvimos os depoimentos das pessoas dos mais diversos
segmentos sociais.
Tivemos debates sobre a reeleição, as pesquisas
eleitorais, a manipulação das pesquisas, a participação da mulher negra no Parlamento, as cotas étnicas,
as influências religiosas na política, o financiamento
público para as campanhas eleitorais, os candidatos
avulsos, o fortalecimento dos partidos políticos, a fidelidade partidária, o voto secreto no parlamento, e o
programa cantando as diferenças que envolve diretamente a participação popular.
Foi uma audiência muito produtiva.
Participaram da reunião:
– Jacira Silva, Coordenadora do Movimento Negro
Unificado do Distrito Federal
– Lourenço Ferreira do Prado, Coordenador do Fórum
Sindical dos Trabalhadores.
– Maurício Ferreira da Silva, Diretor da Juventude
da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil–
CGTB
– Ottomar Teske, Coordenador do Curso de Ciências
Políticas da ULBRA.
– Josefina Serra dos Santos, Coordenadora da Igualdade Racial do Distrito Federal.
– José Batista de Oliveira, da Coordenação Nacional
do MST.
– Analba Brazão Teixeira, Secretária Executiva da Articulação de Mulheres Brasileiras do CFEMEA.
– Pedro Armengol, Diretor Executivo da CUT.
– Samuel Antunes, Advogado da Nova Central Sindical dos Trabalhadores.
– Dojival Vieira, Advogado e Editor da Afropress.
– Joilson Cardoso, Secretário de Política Sindical da
Central dos Trabalhadores do Brasil.
– Rosane Kaingang, Representante dos Povos Indígenas.
– Álvaro Tukano, Representante dos Povos Indígenas
do Brasil.
Tivemos ainda a presença dos senadores Cristovam Buarque do PDT/ Distrito Federal e Ataídes
Oliveira do PSDB/Tocantins.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela liderança do glorioso PDT, concedo
a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
Gostou do glorioso, Senador?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Gostei.
Sr. Presidente, Senador Requião, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, quero aproveitar este pouco tempo,
em que falo em nome do meu Partido, Senador Paim,
para lembrar a criatividade brasileira em matéria de
políticas sociais. Mas criatividade para fazer de conta
que estão mudando as coisas, quando apenas damos
doses homeopáticas, e criatividade para vender bem
essas políticas sociais como se fossem resolver os
problemas.
Começamos lá atrás, quando, em vez da abolição da escravatura, fizemos a Lei do Ventre Livre e
dissemos que isso era uma grande conquista, e, olhe,
o recém-nascido só era libertado quando chegasse
aos 21 anos, se nenhum parente dele fugisse. Mas foi
uma grande coisa! Depois tivemos a Lei do Sexagenário, que libertava quem já não tinha condições de
fazer nenhum trabalho, Senador, nosso caso. Na verdade, chamava-se “libertados” como eufemismo para
“abandonados”, e isso ficou por aí.
Esta semana a gente tem mais uma prática desse
tipo. É o ensino do português legitimando falar errado.
Isso é apresentado em um livro do MEC, e não quero
culpar o MEC, porque os livros são escolhidos pelos
professores do Brasil. Os professores escolheram o
livro que permite falar errado. Vejam bem, não estou
dizendo com sotaque diferente, como o seu, como o
meu; não estou falando em vocabulário diferente, como
temos entre as regiões. Estou falando que duas coisas têm que vir unificadas: uma coisa é a ortografia;
outra, a gramática.
Estão permitindo que se fale e que se escreva
errado. E com que argumento? Com o argumento de
que isso é para quebrar o preconceito contra os pobres
que não sabem falar bem. Vejam o que estamos fazendo. Em vez de ensinar a todos o português correto,
estamos, em nome do progresso social, dizendo que
é autorizado falar diferente. Aí vamos criar dois portugueses – o português do condomínio e o português
do campo; o português dos shoppings e o português
das ruas – quando deveria ser o contrário. Uma boa
política social é unificar as maneiras diferentes como
hoje se fala. Uma das poucas coisas que vinham caminhando para uma unificação era o idioma, graças
ao rádio e à televisão; não graças à educação, porque
a educação não chega a todos. Não podemos aceitar
isso de uma maneira tranquila, muito menos em nome
do povo. O povo precisa, e a elite também, aprender um
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só português. Talvez o correto fosse dizer: o português
correto é o português que a maioria fala, e ensinar aos
ricos a falarem o português do povo. Muito bem, mas
tem que ser um só.
Quando vejo essas pessoas dizendo que cada
um deve falar o português como quer e a diferença é
questão de preconceito, eu pergunto se eles vão aceitar, nos concursos públicos para escolher os nossos
profissionais, o português dito errado. Não aceitam.
Quero ver se vai poder entrar nas universidades, nas
provas de português do vestibular, aqueles que utilizam o português que chamamos de errado, que hoje
não querem que chamem.
Mas chamo a atenção para um fato que não é
isolado, Senador Requião, é uma prática.
Comecei falando da escravidão. Mas vamos para
o presente. Quando o salário não era suficiente para
o trabalhador pagar a passagem de ônibus de casa
para o trabalho, o que a gente fez? A grande conquista
social do vale-transporte. O vale-transporte era para
viabilizar o funcionamento da indústria porque, senão,
os trabalhadores não iriam para lá. Quando os trabalhadores não ganhavam salário suficiente para comer
bem e, se não comem bem, não trabalham, inventamos
o vale-alimentação, o vale-refeição. E é uma grande
conquista que se considerou do movimento social.
A grande conquista era o salário justo, suficiente.
Até a merenda escolar, que é um instrumento necessário ao processo educacional, no Brasil, em grande
parte, foi criada como a forma de preencher a falta de
dinheiro da família para alimentar suas crianças. As
escolas viraram restaurantes mirins para as crianças.
E olhem que a merenda é fundamental para a educação. Mas não foi essa a perspectiva, foi compensar a
tragédia social.
Temos exemplos e mais exemplos, no Brasil, de
saídas criativas para não enfrentar o problema corretamente. As nossas escolas são boas para quem
tem dinheiro, são ruins para quem não tem dinheiro.
Em vez de fazer todas as escolas boas, a gente cria o
ProUni. E eu sou favorável ao ProUni, como eu seria
favorável à Lei do Ventre Livre, como eu seria favorável à Lei do Sexagenário, como eu seria favorável ao
vale-transporte, ao vale-refeição.
Mas tudo isso, Senador Pedro Simon, é para não
enfrentar o problema no seu âmago; tudo isso é para
não enfrentar o problema na estrutura da economia e
da sociedade brasileira. Cada vez que nós temos um
problema, nós encontramos uma saída para tergiversar
e não mudar nada e fazer de conta que as pessoas estão atendidas. Quando o dinheiro e o desenvolvimento
não chegam a todas as partes, nós criamos a bolsa
família. E ninguém pode ser contra uma transferência
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de renda para uma família que não tem o que comer.
É bom que haja a bolsa família, mas, por favor, não é
bom que se comemore a bolsa família. É bom que a
gente diga que isso é um remédio enquanto este País
não encontra uma forma de fazer justiça social.
Durante a última campanha presidencial, o que
a gente via era os candidatos discutindo quem ia fazer
mais bolsa família. Eu não vi um dizendo quem ia fazer com que no Brasil, Senador Pedro Simon, a bolsa
família fosse desnecessária. Não se discute a desnecessidade, digamos assim, da bolsa família porque
nós nos acostumamos aos jeitinhos, à criatividade das
saídas sociais pela metade. E essa última é essa do
português. A saída para nós termos a quebra do preconceito contra os que não sabem falar o português
oficial é ensinar o português oficial a todos, ou fazer,
como eu disse há pouco, oficial o português que o
povo fala. Agora, deixar que haja dois português, dois
idiomas, é quebrar o que há de mais substancial na
unidade de um povo.
Faz pouco mais de cem anos, a Itália não existia.
Era um conjunto de principados e grupos que existiam, cada um com seu idioma. Quem fez a Itália foi
a escola ensinando italiano para todos: a escola para
as crianças e as Forças Armadas para os jovens. Foi
aí que os de Veneza, que os de Florença, que os de
Nápoles, que os de Roma começaram a falar um só
idioma, o italiano. Eles enfrentaram o assunto para unificar. Nós estamos querendo aceitar e conciliar com a
desigualdade. Isso é fortalecer apartheid social brasileiro, fortalecer a apartação.
Nós já tivemos neste País algo pior que na África
do Sul porque aqui nós temos duas moedas: a moeda
dos ricos que investiam no open market e a moeda dos
pobres que era salário em cruzeiro desvalorizando-se
todos os dias. Unimos as duas moedas em uma só,
que é o real, enfrentamos o problema da inflação no
seu centro e resolvemos a política inflacionária. Até
porque outra dessas nossas saídas criativas foi a tal
da correção monetária. Em vez de enfrentarmos a inflação, inventamos a correção monetária; em vez de
enfrentarmos o baixo salário, criamos o vale transporte,
o vale alimentação; em vez de fazermos todas as escolas de educação de base igualmente boas para que
os melhores entrassem na universidade, inventamos
Prouni e cotas. Eu sou favorável a tudo isso, mas não
posso deixar de reconhecer que tudo isso me deixa
triste, encabulado, pela modéstia que isso significa
diante da tragédia social que vivemos
É isso, Sr. Presidente, que eu queria falar nesta
tarde, neste curto tempo, em nome do partido – tempo
mais curto do que o do orador inscrito – para dizer que
esta solução de um livro oficial do Governo autorizar
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um português errado não pode ser usada em nome da
popularização, da quebra de preconceito, da aceitação
da diferença. Não. Digamos com clareza: isso é uma
tentativa de mais uma solução social criativa para não
mudar as coisas. Da mesma maneira que, quando falta
professor de física hoje, se elimina a física do currículo, quando as pessoas não conseguem aprender português, em vez de ensiná-las, toleramos o português
como cada um quiser falar. Em breve, como já disse,
teremos o português do shopping, o português da rua,
o português do condomínio, o português do campo.
Nesse processo, o Brasil caminha para uma divisão
de sua sociedade, entre aqueles que estão dentro da
modernidade e aqueles que estão fora, até que nem o
idioma consiga ser inteligível entre esses. Não dá para
aceitar esta situação.
Era isso, Sr. Presidente Requião, o que eu tinha
para falar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para me inscrever pela liderança da Minoria, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Já está inscrito, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, V. Exª fica muito bem na Presidência.
Está aí uma ideia que poderá ser pensada.
Sr. Presidente, nesses 30 anos em que estou
nesta Casa, tenho insistido muito na importância de
algumas reformas estruturais na sociedade brasileira.
Elas vêm se prorrogando ao longo do tempo, eu diria
que desde a Proclamação da República, que na verdade foi um golpe de Estado, porque o País não estava
participando, não sabia.
Depois da vitoriosa Revolução de 1930, veio a
Constituinte de 1945, quando, depois do Estado Novo,
houve uma reabertura e se fez uma Constituição. Com
a Constituinte de 1988, depois de 21 anos de ditadura
militar, também se fez uma nova Constituição. Mas,
até agora, os equívocos da sociedade brasileira, os
desníveis de nossa sociedade continuam os mesmos
de quando os militares derrubaram Jango. Na época
do seu governo, falava-se nas reformas de base: a re-
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forma agrária, a reforma bancária, a reforma política
e tudo mais.
Restabelecida a democracia, houve a Constituinte
de 1988. E as coisas permaneceram iguais. Nenhuma
das grandes reformas que se buscam para o Brasil
chegou a bom termo.
Costuma-se dizer que a reforma importante hoje
é a chamada reforma política. Restabelecida a democracia, as nossas instituições estão muito aquém do
que elas podem oferecer e daquilo que o País pode
delas esperar.
Nós vemos o Executivo com superpoderes – poderes exagerados, absurdos –, com a medida provisória
de um lado, onde o governo, ao natural, governa por
medidas provisórias, não dando nenhuma satisfação
a esta Casa. E esta Casa, ao longo do tempo, não só
não procurou se desfazer das medidas provisórias
como, ao contrário, ela foi tornando o instituto mais
perverso, mais absurdo.
Em primeiro lugar, o Executivo mandando uma
medida provisória com dez medidas provisórias dentro
da medida provisória, como contrabando. E a Casa,
ao invés de retirar esse contrabando, botava mais dez
contrabandos, entrando no rol daquilo que devia ser. O
Executivo com seus superpoderes, e esta Casa num
esvaziamento absoluto. Houve um momento, quando
cheguei a esta Casa, que se dizia que esta Casa tinha perdido o poder de legislar, mas tinha o poder de
fiscalizar, e fiscalizava.
V. Exª é testemunha. V. Exª foi relator de uma
CPI que fez história. Fez história porque colocou a
nu um escândalo no setor financeiro-administrativo.
V. Exª denunciou, a Comissão aceitou e este Plenário
aprovou muitas medidas importantes que alteraram
os escândalos que lá existiam. V. Exª foi ao fundo do
poço, denunciando, inclusive, governadores e figuras
ilustres e importantes do seu partido, do meu partido,
o PMDB.
A CPI tinha uma missão grandiosa, como foi no
mensalão, quando denunciou quarenta homens públicos. Hoje a CPI também não vale dois mil réis. Elas
aviltaram. PT e PSDB se adaptaram: “Tu não vais ver
as histórias do Fernando Henrique e nós não vamos
ver as histórias do Lula”. Escândalos das entidades,
CPI criada e reduzida a zero. Uma hora eu propus na
Comissão: então o PT indica cinco dessas empresas
que se dizem de bem social e que não o são e o PSDB
indica cinco, e vamos apurar os dois lados. O PT e o
PSDB entraram de acordo. Não apuraram nenhuma
do PSDB e nenhuma do PT.
Então, a gente fica na expectativa das chamadas reformas.
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O Presidente do Senado houve por bem indicar
uma Comissão, à qual V. Exª pertence... Eu até achava
que ia pertencer a ela. Depois eu entendi: como eu estou aqui há muito tempo, o Presidente Sarney resolveu
colocar pessoas mais jovens e com mais preocupação
e com mais ansiedade. Mas eu acompanhei o belo trabalho feito pela Comissão, um belo trabalho!
É verdade que acho um tanto quanto utópico,
porque é um trabalho do qual ninguém participou a
não ser os membros da Comissão, nem os Senadores,
nem os parlamentares deputados. A Comissão chegou
a algumas conclusões, como disse o ilustre Presidente
dela, o ilustre Senador Francisco Dornelles, sobre as
quais, ele mesmo reconhece, não há um entendimento
generalizado, mas que vêm para o debate.
A Comissão da Câmara, considerando que o Senado nomeou uma Comissão só de Senadores, sem
ouvir a Câmara, também, constituiu uma comissão de
Deputados.
Só que, ao contrário do MDB, que teve um tempo
exato, se não me engano, de 45 minutos ou coisa que
o valha, a Câmara adotou um prazo mais longo. A Câmara está visitando – esteve, na segunda-feira, no Rio
Grande do Sul – vários Estados do Brasil, debatendo
com a sociedade as reformas que se buscam.
O triste é a falta de otimismo. O Vice-Presidente
da República já disse que acredita ser muito difícil fazer
as reformas neste ano. Eu acho que S. Exª podia muito
bem ter ficado calado em vez de fazer essa afirmativa.
Nós todos sabemos que, se a reforma política não sair
neste ano, ela não sai mais. Não vai ser no ano que
vem, um ano eleitoral e talvez um ano eleitoral como
há muito não havia, porque PT e PSDB, de um modo
especial, e os outros partidos estão dando a essa eleição um crivo real de preparação para o pleito que vem
depois. Dizem que quem ganhar a eleição do ano que
vem ganha a eleição para Presidente. Então, não vai
ser no ano que vem, quando 40,50, 80 Deputados e
até Senadores vão ser candidatos a Prefeito, principalmente das grandes cidades, que se vai fazer a reforma
política. Este é o ano da reforma política.
Houve uma precipitação: o Presidente Sarney
podia e devia ter convidado o Presidente da Câmara
para os dois conversarem e, juntos, instalarem uma
comissão mista. Se fosse uma comissão mista, essa
comissão mista já teria um início e, daí, ela iria para a
Câmara dos Deputados. Começaria lá e voltaria para
cá. Agora, a comissão do Senado vai ter uma proposta,
a comissão da Câmara vai ter outra proposta. Como
é que vai ser? A nossa vai começar circulando aqui e
a da Câmara vai começar circulando na Câmara? É
meio ridículo, é meio imprevisível.
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Por isso, acho que uma reunião das lideranças...
Hoje, vamos reconhecer, cá entre nós, que o
ilustre Presidente da Câmara, um ilustre Parlamentar,
por quem tenho o maior carinho, do meu Estado, Rio
Grande do Sul, do PT, ocupou uma Presidência surpreendentemente. O próprio comando do PT e a Presidência da República não viam com muita simpatia a
candidatura dele. Ele veio do mundo sindical, ele era
líder sindical antes de entrar na política, e havia uma
preocupação no sentido de que ele se deixasse levar
pelas manifestações, pelas preocupações do mundo
sindical, mas foi uma vitória bonita, que o Governo teve
que aceitar. É uma pessoa que está indo muito bem,
mas está começando.
O Presidente Sarney, não. O Presidente Sarney
é o Senador da República que, por não sei quantas
vezes, foi reeleito e que, por mais vezes, ocupou a
Presidência do Senado. Já esteve aqui mais do que
Rui Barbosa, e eu tenho dito que, assim como hoje
estudamos a figura de Rui Barbosa, quem foi Rui Barbosa na história do Senado brasileiro, daqui a uns dez
anos vão estudar a figura do Dr. Sarney: o que foram
os anos do Dr. Sarney na Presidência do Senado e
sua influência. Ele, quando foi Presidente do Senado
pela primeira vez, escolheu o Diretor-Geral do Senado,
que ficou durante dezesseis anos na Diretoria-Geral
do Senado.
Das coisas boas eu não tenho dúvida. A TV Senado é uma delas. Das coisas ruins eu também não tenho
dúvida, como o enchimento que houve em segmentos
do Senado. Disso eu não tenho dúvida alguma.
Mas o Presidente Sarney tem, hoje, no Congresso, muito mais influência do que o Presidente da Câmara; ele tem muito mais força que o Presidente da
Câmara. Por isso, acho que caberia ao Presidente do
Senado conversar com o Presidente da Câmara para
estabelecermos uma forma concreta e objetiva de encaminhar a reforma política. O Presidente Sarney pode
dizer, com a maior tranquilidade, e botar até na sua
biografia: “Eu nomeei uma comissão, e a comissão, no
prazo de noventa dias, aprovou uma reforma política.
E está aqui a reforma política”. E fica nisso!
Essa não é a primeira. Já houve muitas, muitas,
muitas que não saíram do papel. Mas, se o Dr. Sarney,
como Presidente do Congresso, quiser, objetivamente, partir para, de fato, fazer a reforma política, ele tem
que buscar o diálogo e o entendimento com a Mesa;
o diálogo e o entendimento com a outra Mesa, a da
Câmara dos Deputados; o diálogo e o entendimento
com o Poder Executivo.
Ô, Vice-Presidente, por que o senhor acha que
não vai sair reforma política neste ano? Eu acho até
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que deveríamos convocar, convidar o Vice-Presidente
da República para vir depor numa comissão do Senado,
para vir explicar-nos quais são as dificuldades e se ele
acha que é absolutamente certo que não vai haver a
reforma política ou se ele acha que há chance.
Os temas que estão sendo debatidos a sociedade nem leva muito a sério, porque são cenas de
sempre.
Verba pública de campanha. Todo mundo já sabe
o que é verba pública de campanha e o que não é.
Há um fato novo, aliás apresentado pelo vicePresidente da República, o chapão, escolher, determinar a lista feita pelo partido. Não se vota mais no
Deputado; vota-se no partido.
O PT pensa muito nisso, defende muito essa tese.
O PT, verificando que tem oito anos de Lula, mais quatro anos da atual Presidente e uma eleição em que ele
tem tudo para fortalecer a legenda PT, é claro que ele
imagina que votar PT... Se na ultima eleição, os votos
no PT foram infinitamente maiores que os votos em
qualquer outra legenda, na próxima eleição, se não se
vota em nomes, vota-se em partidos, o PT tem tudo
para sair na frente.
Mas há algumas interrogações: o comando partidário fazer uma chapa, fazer a lista hoje, como está?
É uma piada, é uma grosseria.
Diz-se até que votar no partido é uma maneira
de fortalecer o partido. É o partido que vale, não é o
cidadão. Até concordo. Mas como os partidos estão
hoje? Você vai ver o diretório estadual lá do Estado
X, em que o residente é o João, o vice-Presidente é a
mulher dele, o secretário é o filho, a segunda secretaria é a namorada, e não sei mais o quê.
Pelo amor de Deus. Não tem lógica, não tem explicação. Que nominata será essa? Que nominata
será essa? A verba pública de campanha... Se é para
entregar a verba pública de campanha na mão do diretório-geral, do presidente do partido, como será feita
essa distribuição? Se ela não for equânime e distribuir...
Cada candidato tem a mesma quantia...
O que nos deixa assustado é que, no meio de
toda essa onda de reforma política, o parece que já
é certo, que vai sair é a janela eleitoral. O que é a janela eleitoral?
A janela eleitoral – o Vice-Presidente da República
já defende isso – é que, nos seis meses anteriores a
qualquer eleição, todo político pode mudar de partido,
não tem fidelidade. Depois da eleição, sim, durante
um ano e meio tem fidelidade. Seis meses antes da
eleição municipal, seis meses antes da eleição para
Presidente e para Governador, abrem-se as comportas
e o cara pula para onde bem entende; depois fecha
de novo. Nunca vai ter partido político. Aí é vulgarizar
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tudo que a gente pode imaginar. Essa é uma tese defendida pelo Vice-Presidente da República e uma tese
que tem tudo para passar.
Como o diabo sempre deixa uma porta para a
malandragem, nós estamos vendo agora o Prefeito de
São Paulo descobrir uma porta: criar um partido Nov.
Abre as portas para todo mundo. O velho PSD está
de volta. Todo aquele que não está satisfeito com o
partido em que está vai para o PSD e não acontece
nada. A coisa está tão impressionante que já se diz
que o Governador de Pernambuco já está pensando
em criar ....Não, não é ele. Perdão, estou falando bobagem. Mas já estão pensando em criar um partido,
PSDB, partido democrata e partido socialista, uma legenda só, preparando para a eleição do ano que vem.
Abrem-se todas as comportas. Todo mundo pula de
galho em galha como bem entende.
Essas teses vão passar aqui, para estas eles encontram maioria. A tese da fidelidade partidária, essa
é difícil. A tese, para valer, de verba pública de campanha, proibindo qualquer outro tipo de verba, seja qual
for, essa eu quero ver.
Eu era Governador e, lamentavelmente, não participei da Assembleia Nacional Constituinte. Fui parlamentar a vida inteira, menos na Assembléia Constituinte. Todos os fins de semana eu estava aqui em Brasília,
lá na casa do Dr. Ulysses, Presidente da Assembleia
Nacional Constituinte e Presidente da Câmara, onde
a gente se reunia. Eu parecia um parlamentar, participando das discussões, participando dos debates. Infelizmente, conseguiu-se pouco daquilo que se quis.
Eu quase fiquei sozinho, Senador Requião, porque eu defendia a assembleia nacional exclusiva. Eu
defendia uma assembléia nacional para a qual fosse
eleito qualquer cidadão. O cidadão fazia a Constituição
e não poderia, depois, ser eleito para o novo Congresso. Ele só tinha a missão de participar da assembleia
nacional constituinte, só tinha a missão de fazer a nova
Constituição. Aí, não haveria Deputado fazendo a Constituição pensando na sua próxima eleição, não haveria
dirigente partidário fazendo a Constituição pensando
no seu partido. Não, ali estariam juristas, empresários,
trabalhadores, intelectuais, donas de casa, seja o que
for, interessados em fazer uma Constituição boa para
o Brasil. Encerrada essa etapa, eles voltariam para
suas casas.
A proposta não passou. Foi fragorosamente derrotada. Hoje eu vejo como fez falta. Quando olhamos a
Constituição e analisamos o que nela está, vemos como
fez falta. Se tivéssemos tido uma constituinte nacional
feita de ilustres pessoas que não ficariam aqui como
Parlamentares depois, não teríamos, como hoje, quase metade das rádios e televisões no Brasil nas mãos
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de Parlamentares. Isso não aconteceria. Não seria o
Brasil, como é hoje, o país da impunidade, um país
em que um cidadão como o ex-Governador de São
Paulo, que já foi condenado quarenta vezes em quarenta processos, em primeira instância, em segunda
instância, em terceira instância, em quarta instância,
apele, o crime termine prescrevendo e ele não seja
condenado. Nenhum foi condenado. Por quê? Porque
nós fizemos uma Constituição que permite isto: a impunidade, o foro privilegiado, segundo o qual um Parlamentar pode matar, como já o fizeram, que não vai
a júri, porque não terá licença do Congresso.
O Lula, Presidente da República, estava muito
marcado pelo PT. Ah, que belo PT o dos oitos anos
em que ele fez oposição ao Fernando Henrique. Se
dependesse do PT, meu amigo Suplicy, V. Exª estava
aqui naqueles oito anos em que o PT foi oposição ao
Fernando Henrique e nós teríamos feito uma reforma
da Constituição espetacular, com o PT dando as linhas
reais e necessárias de uma verdadeira Constituição.
Daí o Fernando Henrique boicotou, o PDSB boicotou, grande parte do PMDB aliada ao PSDB boicotou
e não deixou sair a reforma. Daí foi o PT para o poder.
“Agora, não. Agora, o PT no poder e o Lula no poder,
agora, o Suplicy vai ser o herói. Aquilo que ele lutou
para fazer e não conseguiu agora vai sair”.
O PT foi igual ou pior do que o PSDB. Não deixou sair nada. Não deixou sair absolutamente nada!
Até piorou. E parte do PMDB que era aliada ao PSDB,
junto com o PSDB, não deixou o PT fazer. Agora, essa
parte do PMDB, junto com o PT, não deixa o PSDB
fazer. Assim não dá!
Presidente Sarney, não vai ficar apenas na biografia de V. Exª dizer “mas eu nomeei uma comissão;
a comissão até aprovou um estudo”. V. Exª é praticamente o senhor absoluto deste Congresso. Nada se
faz sem passar por V. Exª. Nada! Basta dizer que o
PT reuniu e indicou um candidato do PT a Presidente do Senado Federal. Eu até votei nele, mas o Lula
mandou o PMDB, mandou o PT, mandou todo mundo
votar no Sr. Sarney.
Então, um homem que tem o prestigio do Presidente Sarney, a força do Presidente Sarney, não pode
pensar que essa biografia vai ficar completa ao dizer
“mas eu designei uma comissão para fazer a reforma política; eu designei”. Ela até fez e vai ficar como
mentirinha.
Cadê o prestígio, a onda, a força, a garra de S.
Exª para dizer que vai sair a reforma política?
Uma pessoa é o Presidente Sarney. A Dilma,
querida Presidente, está lá... Agora, elegeram um
Presidente do PT à revelia dela. O PT sabia que havia uma antipatia e o nomearam. E veio o Lula para
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cá para encontrar o entendimento, para encontrar uma
fórmula de entendimento. O Lula, de tarde, acertou que
o Presidente ia ser aquele e à noite foi jantar com a
Dilma, depois de já ter escolhido. Eu não sei o que ele
foi dizer, porque ele veio para cá para encontrar uma
forma através da qual se chegasse ao entendimento
em que o Presidente não seria aquele, íntimo amigo
do ex-Chefe da Casa Civil e, praticamente, adversário da Presidente da República. O Lula veio. E o Lula
também era contrário. Toda a imprensa publicou que o
Lula também era contrário a esse presidente, mas saiu
a reunião. O Lula não foi à reunião da noite, não foi à
reunião do diretório. Enquanto o diretório se reunia para
homologar o que havia sido decidido na reunião com
o Lula, o Lula foi jantar com a Presidente para dizer
“olha, eu quis fazer, mas não deu: o fulano saiu”.
Então, não vai ser o Lula que vai ter força para
fazer reforma política, e nem a Dª Dilma, que não tem
nem confiança no Presidente do seu Partido. Só tem
uma pessoa que tem que assumir o comando dessa
questão: o Presidente Sarney. Se ele quer, não sei. Aí
é diferente. Mas haverão de perguntar: como ele não
quer, se designou uma Comissão? A Comissão trabalhou, fez uma reforma, aprovaram uma coisa inédita.
Os Parlamentares, em noventa dias, fizeram a reforma,
aprovaram a reforma. Está aí. É claro que ele quer. A
mim não convence. A mim convence ver o trabalho que
ele vai fazer para alguma coisa ser aprovada. O trabalho que ele fez não sai do papel, primeiro, porque não
sei como vai ser aprovado aqui e, segundo, porque vai
para a Câmara, que tem outro projeto. O máximo que
pode acontecer é ficar na gaveta da Câmara. O que
fazer? É o Presidente Sarney e o Presidente da Câmara chegarem a um entendimento e verem a fórmula
através da qual se chegará a essa conclusão.
Voltarei aqui a falar sobre o que penso, inclusive
das decisões da Comissão, em que V. Exª esteve presente, Sr. Presidente, e que olhei ao longe, procurando
acompanhar, principalmente quando a tevê interna das
comissões transmitiu para nós. Mas fico na expectativa.
Será que o Vice-Presidente da República tem razão
quando diz “não vai sair”? Eu não sei.
A Presidente Dilma diz que quer sair. Perdoeme, Presidente, mas não vejo força política em V. Exª
para comandar essa reforma. Quem tem condições
para iniciar a costura em torno disso é o Presidente
do Senado, José Sarney. Se ele está lá, não sei há
quantos anos, no Senado; não sei há quantos anos
na Presidência do Senado, e, quando não era, era alguém indicado por ele, eu acho que está na hora de
ele avançar um pouco e tomar o comando na coordenação dessa reforma.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra, para uma comunicação
inadiável, o Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes e telespectadores da Rádio e da TV Senado, povo
do meu querido Estado do Amapá, meu saudoso pai,
Miguel Pinheiro Borges, em sua sabedoria empírica,
costumava dizer que não se pede favor a três tipos de
pessoas: a gerente de banco, a juiz e a inimigo declarado. Ao primeiro, propõe-se negócio; ao segundo,
clama-se por justiça, e, do terceiro, devemos esperar
os golpes mais torpes, achincalhes os mais vis e botes
do veneno mais peçonhento.
Todavia, homem temente a Deus, Dona Cícera,
minha mãe, me chama a atenção para este versículo,
no qual acredito piamente: “nada há encoberto que não
haja de ser manifesto; e nada se faz para ficar oculto,
mas para ser descoberto”, conforme afirma São Marcos, no capítulo IV, versículo 22, do Livro Sagrado.
Ainda assim, ou por isso mesmo, sinto-me impelido a ocupar esta tribuna na tarde de hoje para rechaçar, veementemente, a matéria sórdida, eivada de
mentiras e concebida adrede e a fim de transformar o
honesto em bandido e o bandido em herói.
Pela dignidade, Sr. Presidente desta Casa – e
em respeito a opinião pública que, necessariamente,
como neste caso específico, não significa a opinião
publicada –, é que ora ocupo este púlpito.
A matéria da revista Época desta semana, edição nº 678, publicada às paginas 48, 49, 50 e 51, intitulada “Dos Índios para o Cacique”, apresenta uma
combinação anômica de sofismas e má-fé, para validar
a mentira e a armação, que ensejam golpe vil e torpe
por parte dos nossos inimigos públicos e declarados:
a família Capiberibe.
Em política, Sr. Presidente, morre-se muitas vezes.
Mas só aos que combatem o bom combate é permitido morrer de pé, com a altivez dos que se dedicam a
uma causa nobre e honesta.
Quiseram transformar uma doação de campanha, que foi legal e pública, em crime de desvio de
recursos públicos.
Não cederei à vontade dos abutres, que desejam
espaço e holofote para autopromoção.
A matéria publicada deixa claro quem foi a fonte
da notícia e o real objetivo daqueles que a produziram
para a revista. A fonte é a família Capiberibe, e o objetivo pérfido é o de influenciar os Ministros do Supremo
Tribunal Federal no julgamento sobre o indeferimento
do registro de candidatura do ex-Senador cassado João
Capiberibe, barrado pela Lei da Ficha Limpa.
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A explicação para os supostos crimes de que nos
acusam e para os quais a nossa defesa já foi entregue
à Justiça é um convênio firmado entre a ONG Apitu,
Associação dos Povos Indígenas do Tumucumaque, e
a empresa AFG Consultores Ltda.
O dado curioso desse convênio, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é que a ex-Deputada cassada
Janete Capiberibe, mulher do ex-Senador cassado
João Capiberibe e mãe do então Deputado Estadual, responsável pela denúncia e hoje Governador do
Amapá, Camilo Góes Capiberibe, é a fundadora da
ONG Apitu.
Aliás, vale ressaltar que, no governo de oito anos
do marido, João Capiberibe, a Apitu recebeu milhões
de reais do Governo do Estado, cujo destino deveria
ser rigorosamente rastreado.
Na matéria constante da revista Época, o Senador Gilvam Borges, com a coragem e a retidão de
caráter que o caracterizam, diz – neste momento, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, abro aspas, Senador Mário Couto: “fui eu que liberei o dinheiro na Funasa, acreditei que a AFG era uma empresa séria e
aceitei o financiamento para a campanha eleitoral”. E
acrescentou, com a sua habitual franqueza: “Eu achava
que a AFG era uma empresa idônea. Logo, também
fui vítima do golpe”.
Não se pode esquecer de que foi o próprio Senador Gilvam Borges quem deu ampla divulgação em
toda a mídia do Estado sobre a liberação do recurso do
convênio da Funasa. É uma característica peculiar do
Senador Gilvam Borges tornar públicos, desta tribuna,
de forma transparente, para conhecimento de todos,
os recursos liberados, com o seu tradicional jargão,
Senador Mário Couto: “dinheiro na conta das prefeituras e do meu Estado”. Dava o número da agência, o
número da conta, dando ampla divulgação de todas
as suas atividades parlamentares nesta Casa.
A verdade, inclusive, acerca da escuta ilegal de
que fomos vítimas por mais de dois anos, está nos autos do inquérito da Polícia Federal, na minha prestação
de contas aprovada quando candidato a Prefeito de
Santana – tive a honra de ser prefeito daquela cidade –,
nas eleições de 2008, que está disponibilizada no site
da Justiça Eleitoral do meu País. Só agora, entendo.
Cumpre informar, ainda, que, na última terçafeira, dia 10 de maio, eu e o Senador Gilvam Borges
ingressamos com representações junto ao Procurador– Geral da República, ao Ministro da Justiça e ao
Presidente do Congresso Nacional, a fim de que todos, juntos e em separado, investiguem a fundo, com
absoluta isenção, o grave episódio de que trata as interceptações clandestinas realizadas no meu gabinete
desta augusta Casa.
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Passei a despachar aqui no plenário, lá no cafezinho. Os telefones do meu gabinete, grampeados,
como já ocorreu com parlamentares, com ministros,
sem a devida autorização legal.
Talvez, então, a Época reconheça que Gilvam é
muito mais do que o Senador conhecido pelas sandálias que usa, mas sim pelos passos incansáveis que
percorre, a fim de dar condições dignas de vida a um
povo vitimado pelas “pororocas” promovidas por um
grupo liderado pelos capiberistas, que agem motivados
por perseguição, interesses espúrios e escusos.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, tive que trazer
tudo isso ao conhecimento desta Casa. Agradeço V.
Exª pelo tempo que me destinou nesta segunda-feira
e concluo o meu pronunciamento.
Desculpe-me por estar aqui um pouco exaltado
e indignado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, o Senador
Wilson Santiago. (Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
(Pausa.)
Também não está presente.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
(Pausa.)
Também não está presente.
Com a palavra, então, por 20 minutos, o Senador
Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui
registrar, nesta tarde, a importância da caravana que
será empreendida até Brasília. Portanto, Brasília sediará, a partir de amanhã, uma importante caravana
com trabalhadores rurais, meu caro Senador Suplicy.
O movimento dos trabalhadores rurais deste País, da
agricultura familiar, dos trabalhadores que têm lutado
por terra, dos trabalhadores que têm lutado por assentamentos em nosso País. A Contag, uma das importantes instituições que congrega os diversos sindicatos e
federações dos trabalhadores da agricultura no Brasil,
estará em Brasília amanhã, comandando essa que é
uma das marchas mais importantes.
Vêm a Brasília os trabalhadores rurais, primeiro,
para empreender uma luta importantíssima no que diz
respeito à economia local, que é obtenção de recursos
para ampliar o programa de financiamento agrícola,
para fazer o debate sobre a renegociação das dívidas
de pequenos e médios agricultores espalhados pelo
nosso País.
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É importante frisar isso, principalmente o papel
que cumpre este programa nacional que todos conhecemos como Pronaf.
No final de 2002, o Pronaf cobria um programa
chamado Crédito Agrícola, de recursos para a safra
agrícola no País, envolvendo a média e a pequena
produção agrícola, de valor aproximado de R$2,3 bilhões; hoje, o nosso Plano Safra, financiamento desse segmento da agricultura, anunciado pelo nosso
Governo, é da ordem de R$16 bilhões. Poderíamos
tranquilamente dizer que é mais de sete vezes o valor
processado em 2002.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, hoje
comandado pelo nosso companheiro Afonso Florence, tem a tarefa de gerenciamento desses, eu diria,
conflitos estabelecidos ao longo de toda uma trajetória
no campo brasileiro: luta por mais recursos, luta por
obtenção da terra, luta por um tratamento por meio
de um programa Territórios da Cidadania, importante
programa estabelecido e comandado pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário, de experiências como
no caso da Bahia, que é dividida em 26 territórios, vários deles que participam do Territórios da Cidadania,
uma política que busca juntar as diversas ações, que
busca unificar ações de governo em diversas frentes,
canalizando recursos, orientando os recursos, para
que tenhamos consequência na aplicação deles em
cada local. Essa agricultura familiar é responsável hoje
por diversos níveis de crescimento da renda em cada
cidade deste País, em cada canto. Esse processo tem
permitido que os agricultores, tendo acesso ao crédito,
possam tocar sua propriedade, possam obter renda.
Portanto, esta luta que amanhã os companheiros
da Contag vão fazer a partir das suas reivindicações
no Ministério da Fazenda, buscando mais liberação de
recursos, buscando ampliar o leque de negociação de
suas dívidas, querem os trabalhadores vinculados à
Contag que a parcela de perdão, a parcela de renegociação seja ampliada até o valor de R$12 mil. Ainda na
movimentação comandada pela Contag, esses trabalhadores devem se dirigir ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para também ter cada vez mais uma
relação afinada com as políticas de Governo, que vão
desde a questão da liberação de recursos do Pronaf,
do Pronaf Investimento, do Pronaf Jovem, do Pronaf
Mulher, portanto, num processo cada vez crescente
de inclusão, até a liberação de recursos do conhecido
Pronafinho, o Pronaf B; um recurso, inclusive, que coloca cada vez mais inseridos no contexto da sociedade
agricultores que não dispõem ainda de uma propriedade para que possam, a partir do cultivo e do manejo
nessa propriedade, garantir o seu sustento.
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É importante a associação desses programas,
como o Programa Mais Alimentos, que permite a aquisição de equipamentos desde o facão até máquinas,
ou seja, tratores das estruturas mais avançadas a que
temos acesso em nosso País.
É importante lembrar que, por meio desse programa, diversos Estados têm cooperado e, ao mesmo
tempo, feito chegar a cada canto de seus Estados máquinas, como tratores, implementos agrícolas, a juro
zero. Há a experiência adotada no Paraná pelo agora
nosso Senador Requião, mas, ontem, Governador do
Estado do Paraná; ou políticas adotadas na Bahia,
permitindo que os agricultores comprem esses equipamentos com uma taxa de juro zero. Portanto, sem
pagar nenhum centavo a mais por essas máquinas.
É importante lembrar que essa caminhada teve, no
mês passado, o conhecido Abril Vermelho, patrocinado
pelos companheiros do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, não no aspecto só da denúncia,
como muita gente levanta, mas, principalmente, na
raiz, na origem de um movimento que busca cada vez
mais apresentar ao Governo Federal soluções, para ir
ao encontro do desejo de milhões de brasileiros que,
vivendo no campo, precisam ter terra, financiamento
e principalmente assistência técnica.
De nada adianta a liberação de recursos, de nada
adianta a liberação de terra, sem que ocorra o acompanhamento e a assistência técnica. E é fundamental
a reivindicação feita, principalmente, pelos movimentos para que a assistência técnica possa ter, cada vez
mais, um vínculo com esses trabalhadores. Não um
processo distante, ou talvez sazonal. É importante, sim,
a parceria com instituições estaduais, no caso da Bahia,
como a nossa EBDA, empresa baiana que cuida dessa
relação com o homem do campo. É importante uma
associação dessa assistência técnica com empresas
que acumularam, ao longo de toda uma trajetória, uma
experiência por meio da pesquisa, como a Embrapa,
para que a gente possa aplicar no campo...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone.) – ...aquilo que sobejamente bem é desenvolvido por nossos pesquisadores.
Creio, Sr. Presidente, que é fundamental, neste
momento, que nós possamos mediar esses conflitos,
mas, ao mesmo tempo, que tenhamos oportunidade
de discutir com esses movimentos de que forma os
recursos serão aplicados, quais as prioridades, o aspecto, por exemplo, da irrigação.
O nosso Governo tem anunciado que a expectativa é mais que dobrar a capacidade de investimento
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em área irrigada no País, consequentemente dobrando a área irrigada.
Se analisarmos, hoje, friamente, vamos ver que
algo em torno de 3% a 5% das áreas irrigadas no
Brasil são áreas de perímetros de projetos públicos,
os chamados perímetros de irrigação. Pouco ainda e,
mesmo nesses casos, se formos analisar na aérea dos
chamados perímetros públicos irrigados, temos ainda
uma baixa capacidade de produção, exatamente pela
ausência desses complementos a que me referi.
Não basta só a instituição do perímetro de áreas
irrigadas, não basta só a instituição dessas áreas como
sendo a solução pronta e acabada. É necessário chegar com essa política, ou seja, o fornecimento de áreas
com irrigação. É necessário ajustar a esses perímetros
o processo de refinanciamento de recursos, porque,
senão, não adianta colocar o homem no campo, ainda lhe permitir o acesso a equipamentos e à irrigação,
mas não lhe permitir o financiamento para aquisição
da semente, para comercialização, para construção,
inclusive, da sua unidade habitacional, para aquisição
de tratores, para aquisição de outras máquinas. Não
basta só também isso sem a chegada da assistência
técnica, sem o acompanhamento, sem a orientação,
sem a devida ação, inclusive planejada, para permitir
que aquilo que é produzido tenha, no passo seguinte,
toda uma estrutura de comercialização.
Portanto, isso tem que estar no contexto da assistência técnica. A assistência técnica não é só para
dar a definição de qual é a melhor cultura, mas para
tratar, inclusive, do acompanhamento, para permitir o
enfrentamento a todas as pragas. A assistência técnica é também para acompanhar esse agricultor até a
ponta, para permitir que o que ele produz possa ser
comercializado, para que ele produza, inclusive, até
em condições de se ajustar a uma possibilidade de
verticalização desse produto. Várias experiências a
partir de assentamentos, a partir de pequenos e médios agricultores no Brasil, têm se consolidado como
política de verticalização dessa produção.
Assistimos isso na consolidação da cana-de-açúcar, na produção da aguardente; a verticalização na
cadeia do leite, para permitir a produção do requeijão,
da manteiga, do iogurte, com cooperativas; a verticalização da pupunha. Na Bahia, hoje, temos isso de forma
até muito bem organizada, para produzir o palmito, que
todo mundo consome, mas que essa produção possa
sair da cooperativa e chegar até as prateleiras dos supermercados. A experiência do cacau, permitindo ali a
verticalização com a produção do chocolate; a iniciativa exitosa da cooperativa ali, na cidade de Ibicaraí,
com a fábrica de chocolate, comprando os produtos
da agricultura familiar, ou o estabelecimento de uma
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relação com outros organismos. E aí quero me referir,
por exemplo, a uma parceria estabelecida da Petrobras com a pequena e média agricultura no Brasil, na
medida em que a Petrobras organiza a produção do
biodiesel, mas se relaciona com a base produtiva. Na
Bahia essa experiência resulta em um convênio que
assegura renda a 32 mil famílias de pequenos e médios agricultores, no fornecimento da matéria-prima,
para que a Petrobras, instalada em Candeias, sua
unidade de biodiesel, possa produzir, ou a torta, uma
vez esmagada a mamona, ou outro cultura, como o
pinhão-manso, assim como também a produção do
óleo, portanto, do biodiesel.
Então é fundamental, que essas práticas se estabeleçam, fechando um círculo, completando uma
cadeia, permitindo a renda, modificando a vida do
agricultor no campo. Essa parceria também se estabelece, de forma muito vigorosa, com as duas outras
instituições financeiras, Banco do Brasil e Banco do
Nordeste, que são responsáveis por toda uma política
de distribuição desses recursos.
Aí, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui, mais uma vez, insistir em uma das práticas
sobre a qual tenho debatido com as esferas tanto do
ponto de vista da agricultura quanto das instituições
financeiras neste País, que é a introdução de novas
tecnologias. A introdução de novas tecnologias não
pode ser só algo pautado para aquisição de máquinas, de máquinas mais sofisticadas ou para a mecanização do campo, da colheita, da irrigação. As novas
tecnologias se apresentam também com técnicas de
inovação, a partir do manejo, a partir da cultura, na comercialização, na organização desses trabalhadores
em cooperativas, na organização desses trabalhadores em assentamentos. Portanto, a prática de inovar
não se aplica exclusivamente a equipamentos, mas
também a técnicas.
Já que estamos falando de inovação, é importante dizer que, nessa lógica de melhoria cada vez
mais necessária para que o desenvolvimento da agricultura familiar possibilite uma estabilização na renda
e na melhoria de vida desses trabalhadores, isso tem
implicação direta do ponto de vista da reestruturação
urbana, da necessidade de melhoria das condições
educacionais, da chegada de universidades.
Por exemplo, fizemos uma primeira experiência
na Bahia com a Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia, formando turmas oriundas de assentamento
com os agricultores, nas estruturas do assentamento,
tendo oportunidade de frequentar uma universidade.
Temos agora, Sr. Presidente – inclusive, vai começar
pelo Paraná –, a primeira experiência de universidade em assentamento. Isso deve começar pelo Estado
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de V. Exª, Sr. Presidente, o que é uma experiência importante, porque, se não, ficamos com o conceito de
que aos trabalhadores da agricultura só é permitido
o acesso ou a cursos na Escola Família Agrícola, em
que é importante que ampliemos nossa capacidade,
ou à formação exclusiva na área de agricultura, como
se fosse uma condenação.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Aliás, no Paraná, já começaram, há muito
tempo, as escolas itinerantes nos assentamentos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Isso é importante para se chegar a essas áreas, para
se ir ao encontro delas, sem esperar apenas a oportunidade de tirar um ou dois agricultores para levá-los
até centros mais avançados.
Então, é essencial fazer com que a escola chegue até a zona rural. Não basta só a escola técnica.
É importante a escola técnica para a formação. Há
várias escolas técnicas agrícolas na Bahia. Mas por
que não ofertar a essa gente também um ensino superior? E por que não permitir a essa gente o acesso
à informação em outras áreas? Será que um filho de
agricultor não pode ter a oportunidade de imaginar-se
em outra profissão? Por que não? Ou até para outras
atividades que podem também ser utilizadas nessas
estruturas?
Eu me recordo que, uma vez, visitei, como experiência, cooperativas, em 1989, fora do País. Os agricultores pegavam os filhos em idade escolar e diziam:
“Vamos ver se mandamos esse aqui estudar contabilidade, para, quando ele voltar, ajudar-nos a tocar a
cooperativa; esse outro aqui deve ir para o curso de
medicina, para, quando voltar, virar médico da família
aqui no assentamento.”
Portanto, deve-se investir não só na área específica, mas também usar a transversalidade, uma vez
que há a necessidade de se formar pessoas, para que
elas possam trabalhar também na zona rural e em outras frentes, ampliando a capacidade.
Eu diria que esses movimentos, que há muito
tempo se estabeleceram no Brasil, como o dos agricultores das áreas atingidas por barragens, o dos trabalhadores rurais sem terra, o dos pequenos e médios
agricultores, enxergam a linha do desenvolvimento. Foi
a partir exatamente desses movimentos que surgiu o
debate sobre economia solidária, sobre a consolidação
de uma atividade produtiva de forma solidária, adentrando o chamado mercado, tendo a oportunidade de
aproveitar toda a proeza, toda a criatividade e a produção local, permitindo, com isso, que a produção possa
efetivamente chegar ao mercado. Fizemos isso com o
sisal, na Bahia, durante muitos anos, com a Apaeb, na
cidade de Valente, fabricando tapetes e diversos ou-
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tros equipamentos. E, agora, estamos discutindo com
a área de ciência e tecnologia o aproveitamento do
sisal com outras áreas: no setor automotivo, na fabricação de painéis para a indústria petrolífera, na fabricação de cabos de telecomando, cabos que precisam
trabalhar submersos para a fabricação de carteiras e
cadeiras escolares.
Portanto, a fibra, que pode ser utilizada como já
vinha sendo, de forma mais artesanal, na fabricação
de tecidos e de outros equipamentos de caráter mais
decorativo, como tapetes, abajures ou coisas do gênero, agora, estamos avançando, do ponto de vista
da pesquisa, para a utilização desse sisal em outros
equipamentos.
Porém, é necessário – e esta é uma reivindicação do movimento – que a inovação chegue às ferramentas para a manipulação sisal. Não é possível
mais assistir, desde o processo da sua colheita até a
produção da fibra de sisal, aos agricultores colocando
suas vidas em risco.
Na Bahia, meu caro Senador Requião, tivemos
uma época muito intensa de luta contra a mutilação dos
trabalhadores do sisal, pois, desde o processo de manipulação para esmagar o sisal até a extração da fibra,
alguns acabavam colocando dedos, mãos, braços.
Portanto, a consolidação de utilização de máquinas com avanço tecnológico permite não só uma
quantidade maior de sisal produzido, já a fibra, como
também a preservação da vida desses trabalhadores.
Assim como também é importante banir, de uma vez
por todas, dessas áreas, o trabalho infantil, a mão de
obra infantil, seja no sisal, seja na colheita do café,
seja na colheita do feijão, seja no corte da cana; não
importa, ou no cultivo da mamona, do pinhão-manso,
do girassol. Então, de repente, a gente vai olhando e
vai se confundindo. Encontramos, no tapete, produzido
pelo sisal, o couro de uma criança.
Portanto é fundamental que essas políticas também sejam levadas. É por isso que insisto na adoção
de novas técnicas, na utilização de desenvolvimento
científico-tecnológico, na adoção de práticas de inovação, para melhorar cada vez mais essa estrutura do
campo, dando-lhe competitividade, criando as condições para o trabalho.
Há um debate, meu caro Requião, que por ora
eu empreendo junto ao Banco do Nordeste, inclusive
no Banco Central, já com norma aprovada. E quero
abrir esse debate com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério do Desenvolvimento
Social, que é a utilização de tecnologias na relação
desse homem do campo com o Banco do Nordeste
na obtenção dos seus recursos, utilizando o que nós
chamamos de bancarização.
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Esse público da agricultura familiar é um público que não tem acesso à conta corrente. O Banco do
Nordeste, que nos atende, e atende muito bem, quero frisar isso aqui, não é um banco com capilaridade,
não é um banco que trabalha com varejo, então tem
poucas agências. Para chegar a vários lugares, como
na Paraíba, meu caro Cícero, é difícil. Quem vai é o
agente amigo que se desloca, na maioria das vezes,
é o agricultor que se desloca da pequena cidade da
Paraíba para o grande centro. A mesma coisa faz na
Bahia, faz em Pernambuco, faz no Ceará.
Então o que nós estamos discutindo com o Banco
do Nordeste... E fiquei satisfeito porque hoje tive esta
notícia: o Diretor Ferraro está recebendo uma missão
indicada por nós para discutir a utilização de novas
técnicas pelo Banco do Nordeste. Este é o banco que
precisa mais do que ninguém entrar nessa nova seara,
ser mais do que um banco virtual. E alguns dizem assim: ah, mas como é que nós vamos fazer bancarização
com agricultor? Ora, esse agricultor já manipula hoje,
já opera o seu celular, já sabe tranquilamente passar
um cartão num caixa automático. Não tem nenhum
problema. Esse tipo de manejo, essa relação entre a
máquina e esse homem está completamente aceita,
não há mais nenhuma dificuldade.
O Quênia está fazendo isso. São dois milhões de
quenianos, meu caro Suplicy, que estão bancarizados.
Essa é uma forma de a gente adotar tecnologia para
resolver problemas nessa área da pobreza. Essa é
uma experiência e é uma experiência importante para
permitir que esse agricultor possa receber os seus recursos na cidade onde mora. Recebendo os recursos
na cidade onde mora, não precisa se deslocar para
lugar nenhum e, consequentemente esse agricultor
vai consumir, vai comprar vai adquirir os produtos, os
implementos agrícolas ou até os seus alimentos ou
as sementes na cidade onde mora. Esse é um fator
decisivo na economia local.
Uma pequena cidade da Bahia que tem mil
agricultores que recebem o seguro-safra no valor de
R$600,00, seguro pago quando, por questões de intempéries ou outras quaisquer, perdem a sua produção. Imaginem R$600,00 para mil agricultores. Isso
significa R$600 mil injetados na economia local de um
pequeno Município. Estou falando, caro Requião, de
um Município que não tem mais do que cinco ou seis
mil habitantes. Imagine o que é isso: mil agricultores
dessa cidade que representam toda uma movimentação na economia sem poder fazer isso agora porque a
sua safra se perdeu. Eles não lograram êxito naquela
região da Chapada, seja na produção do feijão ou até
numa outra agricultura de subsistência.
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Na medida em que ele recebe o recurso na sua
cidade, é na própria cidade que ele comprará. Isso dá
para fazer, sim, bancarizado pelo celular. A instituição
comercial passa também a poder fazer da mesma forma.
Esse celular substitui o que seria um cartão de crédito
ou uma máquina. Isso é possível. Não estou falando de
absolutamente nada que nós não praticamos no Brasil. E práticas semelhantes são adotadas em diversos
países: Quênia, Índia, China, Filipinas.
É importante que nós pensemos toda essa estrutura no campo brasileiro: como e de que forma o
Governo pode agir para além dos recursos. A manifestação de amanhã visa buscar mais recursos, mas,
para além disso, precisamos implementar outras medidas que facilitem a vida, que ajudem, que, de certa
forma, interfiram na economia local, ajudem no desenvolvimento local.
Não basta apenas o recurso para o pequeno e
médio agricultor. É preciso um conjunto de ações de
diversas frentes, todas elas tendo como eixo central
o atendimento em cada canto onde o agricultor vive.
Esse é o objetivo central.
Acredito que a marcha que amanhã estará aqui
em Brasília, comandada pela Contag, assim como
também haviam feito os trabalhadores do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, os trabalhadores
sem terra. Agora, a Contag.
Amanhã, podemos ter aqui outros movimentos,
mas em todos eles o objetivo central é uma discussão
ampla de como adotar medidas para que esses agricultores no Brasil possam continuar vivendo na sua terra,
extrair dela a sua subsistência, mas ter ali serviços
públicos, ter o atendimento social, saúde, educação,
segurança e a oportunidade de também experimentar
todas as técnicas que são disponibilizadas para todos
e quaisquer setores da nossa econômica.
É para isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de
chamar atenção nesta tarde.
O Senador Eduardo Suplicy me pede um aparte.
Vou dar-lhe um aparte antes de encerrar o meu pronunciamento.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É para
cumprimentá-lo, Senador Walter Pinheiro, ao anunciar e dar as boas-vindas ao encontro dos agricultores familiares e à Contag que, amanhã, estarão aqui,
mas também para cumprimentá-lo por sua iniciativa
entusiasmada de propor ao Governo da Presidenta
Dilma Rousseff, ao Congresso Nacional que sigamos
o exemplo realizado em Quênia, pelo qual se utiliza o
aparelho celular para a realização de pagamentos de
uma forma muito simples e de uma maneira que possibilita à população, que às vezes está distante dos
centros urbanos onde estão as agências bancárias,
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realizar as suas transferências de pagamentos para as
mais diversas necessidades familiares e de trabalho,
conforme acentuou V. Exª. Meus cumprimentos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado, Senador Suplicy.
Senador Requião, uma coisa que eu estava conversando outro dia com V. Exª: não basta a gente, às
vezes, ficar tratando os trabalhadores do campo com
um grau de... como se fossem pedintes ou pessoas
meramente dependentes.
V. Exª teve oportunidade de promover isso no Paraná através de uma importante empresa, a Celepar, e
desenvolver softwares que podem ser utilizados também no campo. A chegada da banda larga não pode
ser só nas grandes cidades, nos centros, nas sedes.
Por que isso não pode ser utilizado não só para
fazer pagamento? Utilizar o celular dinheiro ou, na linguagem mundial, como todos falam, o mobile money
ou o mobile banking. Além disso, botar banda larga
para essa gente receber informação, para essa gente
ter acesso ao que de mais novo há no mercado, para
que as pessoas possam não só se mover a partir da
informação, mas também, a partir da relação com essas
novas ferramentas de comunicação, utilizar para vender
os seus produtos, utilizar a rede para comercializar.
Então é importante enxergarmos a vinda desse
movimento no seu todo, porque, senão, ficamos pensando: não, o movimento vem aqui só para buscar
mais recursos, para ampliar a capacidade de financiamento. Queremos isso, sim, mas é importante ampliar
as ferramentas que esse povo precisa ter à mão para
trabalhar. Esse é o desejo, o objetivo. Assim trabalharemos na intenção de que o Governo possa perceber
que a adoção de medidas às vezes é mais importante
do que a ampliação dos valores liberados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela Liderança da Minoria, Senador
Mário Couto, por cinco minutos, prorrogáveis por mais
cinco, desde que se comporte.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, V. Exª é um homem que tem equilíbrio,
sensato, tranquilo, que sabe que hoje é segunda-feira,
poucos Senadores. V. Exª deixa os Senadores à vontade. V. Exª é admirável. Meus parabéns!
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Senador Mário, S. Exª disse: desde que o senhor se comporte no estilo dele.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Com
certeza. Admirável, por sinal.
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Domingo, dia 15 de maio de 2011, ontem, Folha
de S.Paulo, primeira página, letras garrafais: “Palocci
multiplica seu patrimônio pessoal por 20 em 4 anos”.
Mais um escândalo petista; o primeiro do Governo Dilma. Sinceramente, eu não esperava que fosse
tão cedo assim, Brasil. Sinceramente, eu não esperava que, em tão pouco tempo, os maiores jornais deste País, das grandes cidades deste país, poderiam já
dar como manchete escândalos no Governo da nossa
Presidenta.
Palocci, um dos mais conceituados membros
petistas; Palocci do escândalo do carteiro da Caixa
Econômica; Palocci, agora, o milionário, enquanto os
aposentados do Brasil vivem a miséria, abandonados e maltratados, sem que ninguém levante as suas
bandeiras.
Abrem-se os jornais de domingo e as manchetes
são terríveis. Aliás, Brasil, fico a pensar o tanto que se
fala, o tanto que se denuncia, tantas denúncias no Ministério Público, tantas denúncias na Polícia Federal
– e olha que vejo isso se multiplicar há muitos anos
–, e não se vê nenhuma providência concreta. Nada,
Brasil; absolutamente nada! Os escândalos no Governo
do Presidente Lula...o Presidente Lula fez um governo
até aplaudido pela população brasileira, apesar de eu
discordar de vários pontos do seu governo
E este é um.
No Governo Lula, foram 134 escândalos graves
neste País. Nenhum, absolutamente nenhum petista
foi para a cadeia ou está próximo dela. Nenhum. Absolutamente nenhum. Quantos milhões ou bilhões foram
roubados dos brasileiros?
CPIs? O Senado Federal tem a obrigação de fiscalizar o dinheiro público. É verdade. Diz a Constituição
brasileira, é verdade. O Senado Federal tem a obrigação
de fiscalizar o dinheiro público. É uma das atribuições
de cada um Senador e cada uma Senadora.
Um dos instrumentos da minoria é a CPI. E a
minoria tenta fazer a fiscalização, mas não consegue.
Não consegue porque a maioria é Governo, a maioria é dominada pelo Governo. A maioria obedece as
ordens do Governo. E aqui não se consegue finalizar
com autenticidade nenhuma CPI. Nenhuma, absolutamente nenhuma.
O Senador que se propor aqui a fiscalizar o Governo não vai conseguir. Não irá conseguir. Pior, passará vergonha, como eu passei. Passará vergonha
como eu passei.
O Dnit, por exemplo, um órgão corrupto. Aquele
seu diretor que, enquanto eu o denunciava aqui, me
levava ao Supremo para calar a minha voz.
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Este Poder perdeu a sua atribuição, brasileiros.
Lamentavelmente, brasileiros. Este Poder perde, a cada
dia que passa, o poder de suas atribuições.
Quem pode me contestar? Quem? Quem pode
me dizer? Quem, meu caro Suplicy? Quem, meu caro
Cícero Lucena? Quem pode me dizer que, se eu abrir
uma CPI aqui neste Senado, terei sucesso? Quem?
Quem pode me contestar? Quem pode dizer que não
estou falando a verdade aqui nesta tribuna? Quem?
Isto aqui, que o Palocci ficou milionário, é comum
nas esferas petistas. A imprensa cansou. Ninguém liga
mais para isto. Isto aqui não é novidade no Brasil. O
que vai acontecer com o Palocci? Acho graça, Presidente. Acho graça, Presidente.
No meu Estado, uma governadora assaltou os
paraenses durante quatro anos. Sabe o que aconteceu? Absolutamente nada! Aqui, todo mundo se preocupa com a floresta. “A floresta amazônica não pode
ser tocada, não pode ser derrubada!” Eu mesmo já fiz
vários pronunciamentos preocupado com isso. Lá, no
meu Estado, eles negociam com plano de manejo. Eles
vendem o plano de manejo, meu caro Cícero Lucena.
Eles se elegem à custa do plano de manejo. Tem um
Deputado Federal chamado Puty, esse é o nome dele,
que se elegeu à custa da floresta. À custa da venda de
planos de manejo, à custa de negociar com a derrubada da floresta, à custa de negociar com madeireiros. O
que aconteceu com Puty? O que aconteceu com Ana
Júlia? O que aconteceu com José Dirceu, com Waldomiro? Nada, Brasil! Nada! Eu já falei desta tribuna.
E todos eles cantam de galo. Todos eles mandam e
desmandam. Todos eles são autoridades. Todos eles
acusam. Acusam! Brasil, isto aqui virou cultura neste
País. Isto aqui não significa absolutamente nada.
Quantos, quantos casos iguais? Quantos casos
piores? Eu li aqui desta tribuna, Brasil, que uma Procuradora da Secretaria de Educação do meu Estado
escreveu no processo: “Mesmo a obra não sendo licitada e não estando pronta, pague-se”. Pagaram. O
que aconteceu? Nada! Absolutamente nada!
Vou tentar, vou tentar mais uma vez. Não desisto. Vou, segunda-feira, hoje, terça-feira, amanhã, vou
começar a coletar assinaturas para a CPI do Manejo
Florestal, desde o tempo de Ana Júlia, lá no meu Pará,
desde o tempo de Ana Júlia, foi amplamente divulgado
pela revista Veja, até a época do Puty.
Palocci, não me leva para o Supremo, não. Palocci, não faz como o santo Pagot. Ora, Presidente, o
Pagot trabalhou aqui neste Senado. O Pagot trabalhou
entre aspas, porque ele não vinha. Ele levou deste Senado, sem trabalhar, meio bilhão. Meio milhão! Sabe
o que aconteceu com o Pagot? Deram a presidência
do Dnit.

Terça-feira 17

16581

O Tribunal de Contas da União, Brasil, mandou
para esta Mesa mais de quinhentos relatórios dizendo assim: “O Pagot faz as licitações aqui, e nós temos
que dizer que elas são irregulares”. Tem corrupção no
Dnit, Senado Federal do meu País.
E sabe o que acontece? Nada.
Está mais do que comprovado que aquele Dnit tem
como presidente um ladrão. Vai, Pagot, vai ao Supremo
contra mim. Não devo, Pagot. Não devo! Não temo. E
tenho pelo menos o dever de dizer àqueles que me
colocaram aqui que eu não me calo, que eu não me
calarei, que eu vou tentar, até o último dia que estiver
aqui, mostrar ao meu Estado aqueles que roubaram e
lesaram o meu Estado. Vou tentar mostrar à Nação a
corrupção desenfreada que leva dos nossos contribuintes US$3 bilhões por ano – dados da Fundação Getúlio
Vargas. Três bilhões de dólares por ano é o valor que
o brasileiro paga pela corrupção neste País.
Começaram cedo, Dilma, começaram cedo os
escândalos no seu Governo, Dilma. Ninguém desejava
isso. Mas olha, Dilma, fica tranqüila.
Quem sou eu para dar tranquilidade para a Dilma? Mas fique, Presidenta, nada pega. Amanhã, não
se fala mais; amanhã não se diz mais nada. E o Palocci fica lá, tranquilo.
Cadê o Waldomiro? Aonde anda o Waldomiro?
Está bem de vida, está bem de vida. Aonde anda o
José Dirceu, homem poderosíssimo neste País? Poderosíssimo neste País, brasileiros. Li outro dia na
revista Veja o poder que ele tem de assimilação junto
aos empresários brasileiros. É verdade. E o brasileiro,
ganhando 545 reais de salário mínimo. E o aposentado,
Senador, morrendo à míngua, abandonado.
E o contribuinte, Senador? Hoje, o impostômetro lá em são Paulo marca mais de 500 bilhões que
o brasileiro já pagou desde janeiro. Em cinco meses,
brasileiros, vocês já pagaram 500 bilhões de reais.
Sabem o que significa isso? Que até o final do ano
vamos passar, brincando, de um trilhão de reais. Um
trilhão! Deve dar, este ano, pela minha previsão, mais
ou menos 1,4 trilhão de reais o que o brasileiro tira do
bolso para pagar. E aí ele abre o jornal e vê o Palocci
multiplicando seu patrimônio e já sabe que nada vai
acontecer.
Nobres Senadores, espero que, quando este
Senador passar à presença de V. Exªs colhendo assinatura, até como uma forma de proteger a floresta
amazônica, vamos ver quais foram aqueles que negociaram o manejo para se eleger.
Eu quero que V. Exªs pensem nisso. Eu quero
que V. Exªs mostrem à Nação. Eu quero que V. Exªs
pensem naquele eleitor que votou com esperança em
V. Exªs. Assinem a CPI. Assinem a CPI. Levem a sério
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essa CPI, para que o Brasil possa voltar a acreditar
neste Senado Federal.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O próximo orador inscrito é o Senador
Anibal Diniz, do PT do Acre, com a palavra por vinte
minutos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Prorrogáveis por mais quantas vezes?
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Prorrogáveis, como uma homenagem
à sua presença nesta segunda-feira, pelo tempo necessário.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Ótimo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores
da TV Senado, que nos garantem a audiência das sessões das segundas-feiras; público que nos acompanha
também pela Internet, no último final de semana, a revista Veja, dando sequência a sua prática de ataques
ao Partido dos Trabalhadores, fez uma reportagem de
duas páginas dizendo que a proposta aprovada pela
Comissão Especial do Senado que está tratando da
reforma política, que é a proposta de lista fechada preordenada, defendida pelo Partido dos Trabalhadores, é
apenas uma artimanha das lideranças do Partido dos
Trabalhadores com a intenção de cassar o direito de
voto dos eleitores.
A forma como a revista Veja apresenta a possibilidade de se aprovar o voto em lista nessa reforma
que está em curso, aqui no Senado e também na Câmara Federal, deixa a entender que se trata apenas de
uma artimanha do Partido dos Trabalhadores querendo
tirar proveito próprio da situação. E afirma, inclusive,
que, se tal medida for aprovada, teremos os mandatos
vitalícios dos burocratas do partido, dos chefões dos
partidos, como diz a revista Veja.
Mas a própria reportagem de Veja, no final, diz
que o voto em lista fechada surgiu em 1885, na Bélgica. A ideia era permitir que diversas ideologias tivessem espaço no parlamento, respeitando o direito das
minorias. Aí a própria revista Veja afirma: “Mas sua
aplicação só faz sentido quando há partidos fortemente ideológicos”. E mostra que não é o caso do Brasil,
porque na geleia geral dos partidos brasileiros, onde
há representantes que dizem não ser de direita e nem
de esquerda e nem de centro, não há ideologia suficiente para a aplicação do voto em lista.
Ora, senhores cidadãos brasileiros e cidadãs
brasileiras, discute-se a possibilidade de fazer uma alteração nas regras eleitorais do Brasil justamente para
se tentar dotar de um pouco mais de ideologia a nossa
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política, justamente tentando dar um pouco mais de
força aos partidos, para que os eleitos tenham responsabilidade para com os partidos. Porque, atualmente,
é muito comum se eleger por um partido e não dever
obrigação em relação às teses defendidas pelo partido. E mais: muitos se elegem por um partido e trocam
rapidamente de partido, criam outros partidos, de tal
maneira que a fidelidade praticamente não existe. E se
tem uma coisa que está sendo defendida pelo Partido
dos Trabalhadores é justamente a busca de se criar
mecanismos para fortalecer a fidelidade partidária, de
tal maneira que os eleitos devam obrigação aos seus
partidos, sejam do PT, sejam do PMDB, sejam do PSDB,
sejam do DEM, sejam de qualquer partido.
E quando se defende a proposta de lista fechada,
preordenada, e com alternância de gênero, com financiamento público das campanhas é justamente para
permitir, primeiro, maior equilíbrio de gênero no nosso
Parlamento. O Brasil é um País pouco representado
pelas mulheres no Parlamento, aliás, na América Latina
o Brasil tem o segundo pior desempenho de mulheres
no Parlamento; só ganha do Paraguai. Só o Paraguai
tem menos mulher no Parlamento, proporcionalmente,
do que no Brasil, E com as regras atuais dificilmente
vamos mudar essa realidade. E quando se defende lista
fechada, pré-ordenada, e com alternância de gênero,
defende-se justamente a possibilidade de as mulheres
serem melhor representadas no Parlamento nacional,
uma vez que as mulheres são maioria do povo brasileiro, mais de 50% da população brasileira é do sexo
feminino, e, no entanto, a representação das mulheres
no nosso Parlamento não chega a 13%.
Quando se defende a lista fechada, pré-ordenada,
e com alternância de gênero não está se pensando
apenas em fortalecer o Partido dos Trabalhadores; está
se pensando, fundamentalmente, em proporcionar às
mulheres que elas tenham a maior representatividade no nosso Parlamento. E isto eu considero papel
de nós homens parlamentares, Senadores e Deputados Federais: fazer essa defesa, porque é justo que
as mulheres sejam representadas no Parlamento. E
quando se defende o financiamento público para as
campanhas, ai sim, Veja, faz uma confusão quando diz
que está se defendendo apenas que as campanhas
sejam pagas pelos eleitores, pelos cidadãos, como se
hoje as campanhas não fossem pagas, como se hoje
as arrecadações não acontecessem por meio de empresas que quase sempre têm interesse em relação
aos governos.
Então, por que não deixar isso às claras com
o financiamento público? O financiamento público
só tem razão de ser se tiver lista fechada, com cada
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partido apresentando a sua lista e não tendo competição interna, porque, com o modelo atual, em que os
candidatos disputam entre si, mesmo pertencendo à
mesma sigla, não tem possibilidade de haver financiamento público.
Não teria lógica, porque, daí, estaríamos financiando pessoas e não ideias, e não projetos, e não
partidos, e não forças políticas.
Então, Sr. Presidente, o que trago aqui é uma correção que considero justa em relação às afirmações que
Veja faz contra o Partido dos Trabalhadores, porque,
na realidade, ainda não foi aprovada aqui no Senado
a lista fechada. A Comissão tirou esse indicativo e vai
apresentar uma proposta de emenda constitucional
nesse sentido, que vai ser submetida à apreciação do
pleno desta Casa e também vai à discussão na Câmara dos Deputados. Todas as idéias que vierem, em
forma de proposta da Comissão, serão devidamente
avaliadas com toda a seriedade por todos os Senadores e Senadoras. Não compete à revista Veja dizer que
o Partido dos Trabalhadores é quem dá o tom ou as
regras aqui no Parlamento, até porque a maioria aqui
é formada com um conjunto de ideias absolutamente
divergentes em relação à reforma política. Cada uma
das forças partidárias tem uma defesa específica.
A outra afirmação que considero bastante leviana da revista Veja é a de dizer que, através da lista
fechada, vão se instituir os mandatos vitalícios dos
chefões partidários. Isso não procede, porque, em
caso do voto em lista ser aprovado para Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador, em caso dessa
lista fechada e pré-ordenada ser aprovada, também
certamente vai ser aprovado o limite de mandatos, o
número de mandatos que uma pessoa pode disputar.
Depois, também os partidos vão procurar escolher os
seus melhores, que são exatamente aquelas pessoas
que têm liderança e representatividade na sociedade,
para se apresentarem como candidatos. Não faz sentido a afirmação de que é uma proposta apenas para
fortalecer os chefões das máquinas partidárias. E acaba sendo uma ofensa para todos os componentes da
Comissão do Senado que avaliaram e tomaram essa
proposta como uma das possibilidades de emenda
constitucional a ser apresentada a este pleno.
Mas o que me traz aqui também, Sr. Presidente...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V.
Exª me permite um aparte sobre esse tema, Senador
Aníbal Diniz?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Por favor, Senador Suplicy.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É
preciso considerar que o Partido dos Trabalhadores,
ao defender a lista fechada, sempre está qualificado –
ainda ontem eu ouvi a palavra do Presidente Nacional
do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, perante o
Diretório do Estado do Rio de Janeiro do Partido dos
Trabalhadores – que a lista fechada deve ser objeto de
escolha por meio democrático. Se for, portanto, para
haver lista fechada, ela precisa ser acompanhada de
uma sistemática segundo a qual os eleitores e, em primeiro lugar, os próprios filiados do Partido, estejam com
a oportunidade de escolher cada um quais as pessoas
que recomendam para serem representantes do povo
no Legislativo. A Proposta de Emenda à Constituição
que aqui apresentei estabelece que todos os Partidos
realizem prévias antes das eleições para escolha de
seus respectivos candidatos ao Executivo, bem como
os proporcionais. E, na hora de indicar os candidatos
proporcionais, que cada filiado possa escolher para
cada homem também uma mulher. De maneira que
há outras proposições. O próprio Senador Roberto
Requião já apresentou proposição no sentido de que,
se houver lista fechada, ela precisa estar combinada
com uma sistemática pela qual os eleitores venham a
decidir sobre a ordem daqueles que serão eleitos para
o Executivo. Então, há diversas proposições, todas na
direção de se assegurar um procedimento democrático
de escolha daqueles que estarão na lista. Era esse o
ponto que eu gostaria de enfatizar como uma contribuição às suas palavras, Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Suas
palavras enriquecem muito, Senador Suplicy, a reflexão
que estou fazendo. Eu estou justamente propondo que
a gente reflita sobre esse aperfeiçoamento que está
em discussão no Senado Federal e também há uma
Comissão discutindo na Câmara dos Deputados no
sentido de se buscar o aperfeiçoamento do processo
eleitoral, das suas regras, de tal maneira a permitir
maior participação do povo brasileiro, de permitir maior
lisura nos processos eleitorais e, ao mesmo tempo, de
contribuir para que os Partidos sejam fortalecidos ideologicamente e possam defender teses para a sociedade brasileira e na defesa dessas teses a sociedade
possa se sentir absolutamente representada quando
tiver uma força majoritária.
E outro aspecto que deve ser considerado é
porque, quando se vota nominalmente, como o é na
regra atual, quando se vota nominalmente num candidato proporcional a Deputado Federal, a Deputado
Estadual ou a Vereador, pensa-se que se vota apenas
naquele candidato, mas, na realidade, já se vota no
partido ou na coligação que ele representa. Quantos
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exemplos temos de uma coligação com um candidato
super bem votado que acaba arrastando outros candidatos que não tiveram votação suficiente para serem
eleitos? Isso significa que, mesmo indiretamente, o
eleitor já está votando em lista. Ele está votando na
lista de candidatos que compunham a chapa daquele
candidato bem votado.
Na realidade, o que se está propondo ao se defender a lista fechada pré-ordenada com alternância
de gênero é que cada partido apresente a sua lista
de candidatos formada pelos seus melhores. Aí, sim,
a população, o eleitor poderá fazer a defesa, poderá
fazer o seu voto consciente no sentido de que aquela
força que compuser a maioria, aquela força que obtiver a maioria dos votos terá uma preponderância na
defesa de suas teses e, certamente, na aprovação das
suas teses no Parlamento.
E não é essa a preocupação que está apresentada pela revista Veja. O que tem na reportagem da
revista Veja é uma intenção clara e explícita de atacar
o Partido dos Trabalhadores como se a intenção do
PT fosse apenas fazer uma reserva de mercado em
favor do seu crescimento e do aumento da sua força
no cenário político nacional.
Mas o que também me traz à tribuna na tarde
hoje, Sr. Presidente, é que recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, lançada há poucos dias, mostra que a desigualdade do povo brasileiro, no que diz
respeito à renda, diminuiu na última década. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) ... e a
Pesquisa Mensal de Emprego, ambas do IBGE, mostram claramente que, na última década, houve uma
redução da desigualdade de renda no Brasil. E isso é
muito alvissareiro!
Durante os oito anos do Governo Lula, a queda
da pobreza foi de 50,6%, contra 31,9% durante o período do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Foi o menor nível de desigualdade de renda alcançado
pelo País desde a década de 60.
É um piso histórico. E o Prof. Marcelo Neri, que
coordenou esse estudo pela Fundação Getúlio Vargas,
faz uma afirmação muito interessante. Ele diz: “Acho
que esta década [dos anos 2000] pode ser chamada
de década da redução da desigualdade, como os anos
90 foram chamados de década da estabilização”.
Entre os 50% mais pobres no País, a renda cresceu 67,93% no período de 2000 a 2010. No mesmo
período, a renda dos 10% mais ricos cresceu apenas
10%. De tal maneira que quem estava na base teve um
crescimento maior e diminuiu-se o fosso social entre
os que mais têm e os que menos têm.
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O estudo revelou que, em 2010, o Brasil atingiu
o mais baixo nível de desigualdade. O índice de Gini
caiu a 0,5304. Esse índice mede a concentração de
riqueza: quanto mais próximo de zero, menor a desigualdade.
Diz o Prof. Marcelo Neri:
Não há nada similar à redução da desigualdade desde 2001. O país deve registrar
mais reduções na redução da pobreza. Estamos no sentido oposto ao de China, Índia, Indonésia, Estados Unidos e países da Europa,
onde a desigualdade cresce.
O Prof. Marcelo Neri também mostra que a queda
da desigualdade está fortemente ligada aos avanços
na educação e, em seguida, aos programas sociais, à
política social de transferência de renda, fortalecida no
Governo do Presidente Lula e que tem continuidade
agora, com a Presidenta Dilma:
O grande personagem dessa revolução
é a escolaridade. Isso revela uma maior inserção da população no mercado formal de trabalho, resultado da política educacional, em
conjunto com o resultado macroeconômico
mais equilibrado.
Entre os 20% mais ricos, a renda cresceu 8,9%
e a escolaridade, 8,1%. Entre os 20% mais pobres, a
renda cresceu 49,5% e a escolaridade, 55,6%.
Outra informação que merece ser ressaltada é
a queda da desigualdade entre as rendas de homens
e mulheres. A renda das mulheres cresceu 38% na
década, contra 16% da renda dos homens.
Apesar da ótima notícia, é inegável que a desigualdade em relação aos outros países ainda é bastante
alta: enquanto no Brasil o índice de Gini ficou em 0,53,
nos Estados Unidos é de 0,42. Apesar da queda, um
índice próximo de 0,5 ainda é, em comparações internacionais, ruim. O Japão, o país rico menos desigual do
mundo, tem índice de 0,24. A Namíbia, a nação mais
desigual do mundo, segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano 2010 da ONU, tem índice de Gini de
0,74. São informações da Folha de S.Paulo.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social,
existem hoje 16,2 milhões de brasileiros vivendo em
condições de miséria – renda familiar abaixo de R$70,00
por pessoa –, ou seja, 8,5% da população brasileira
que será alvo principal das ações do Governo. Apesar
da diminuição, esse ainda é um índice muito alto. “Não
estamos falando de um contingente residual da população, mas de quase um entre dez brasileiros”, disse
o Presidente do IPEA, Márcio Pochmann.
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A boa notícia em relação a tudo isso é que, ao
mesmo tempo que a Fundação Getulio Vargas faz a
revelação desses dados, mostrando a redução da diferença de renda entre os que menos ganham e os que
mais ganham, a Presidenta Dilma faz o anúncio da sua
intenção de fortalecer o programa Brasil sem Miséria,
que adota como critério para limite da linha de pobreza
extrema a renda familiar de R$70,00 per capita, valor
utilizado como corte para a concessão de benefícios
do programa Bolsa Família.
Para o estabelecimento desse valor limite, o Governo considerou, entre outros aspectos, o custo da
alimentação em diferentes regiões brasileiras. O estabelecimento de uma linha de pobreza, como faz o
Governo, permite a fixação de metas mais definidas.
O programa vai priorizar três eixos principais, que
são: a transferência de renda, o acesso a serviços básicos e a inclusão produtiva.
Apesar de a Presidenta Dilma admitir que a erradicação da miséria é algo muito difícil, ela faz uma
afirmação que tem que ser incorporada por todos os
representantes desta Casa e todos os dirigentes políticos brasileiros. Ela afirma: “Posso não conseguir acabar
com a miséria nos meus quatro anos, mas vou insistir
tanto nisso que esse objetivo de acabar com a miséria
vai ficar selado nas nossas consciências.”
Essa afirmação da Presidenta Dilma nos enche
da certeza de que a sua disposição em lutar para erradicar a pobreza do Brasil, para fazer com que não
haja fome através da inclusão produtiva, através do
acesso aos serviços básicos de saúde, de educação
e de assistência e também da transferência de renda
é algo que nos tranquiliza muito porque demonstra o
quanto a Presidenta Dilma está encarando, com total
seriedade, sua missão à frente do poder no Brasil.
Ela tem um plano ambicioso e complexo, mas,
com o apoio e os acertos que o Governo vem tendo,
eu posso ficar seguro de que ela vai lograr muito sucesso.
A pobreza não se limita à insuficiência de renda.
As pessoas que vivem em situação de miséria estão
em quatro milhões de domicílios brasileiros – 7% do
total – e têm menos acesso aos serviços básicos do
que as pessoas que estão em outras condições. O índice de analfabetismo entre essas pessoas é de 22%
nas cidades e de 30% em áreas rurais.
As diferenças regionais também são muito fortes
e devem merecer atenção especial. A pobreza extrema está mais concentrada nas áreas urbanas – 53%
– que no campo – 47% – e mais fortemente nas Regiões Norte e Nordeste do País.
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O anúncio do novo plano da Presidência da República chamou a atenção também do Banco Mundial, instituição financeira internacional que fornece
empréstimos aos países em desenvolvimento para a
execução de programas sociais, que solicitou detalhes sobre esse e outros programas sociais do Brasil,
como o programa Bolsa Família. Segundo informações
da Agência Brasil, esses programas poderão servir
de pilares a um plano internacional para a próxima
década.
O Brasil é o único país latino-americano cujos
projetos sociais serão tomados como referência
para a execução de um plano mundial que estimule
a inclusão produtiva e tenha uma abordagem conjunta, mas que respeite as distinções entre as necessidades dos moradores das zonas rurais e das
zonas urbanas.
Com essa disposição da Presidenta e com o reconhecimento internacional desse esforço, eu concluo
aqui as minhas palavras, manifestando o meu mais
irrestrito apoio a esse empreendimento, no sentido
de combater a pobreza, promovendo inclusão social, inclusão produtiva e permitindo que as pessoas
consigam condições de renda e possam buscar a
sua autonomia, através tanto da inclusão produtiva
quanto do acesso aos bens, principalmente à educação, algo fantástico na elevação das potencialidades
das pessoas, a partir da elevação da sua capacidade
intelectual.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenho certeza de que a Presidenta Dilma vai lograr sucesso nessa sua missão fantástica de reduzir
a pobreza e de melhorar a condição de vida do povo
brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra o Senador Garibaldi
Alves primeiro, o pai, de sua bancada.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, recentemente foi publicado um estudo do
IPEA, em que se afirmava que as reformas e mesmo
a construção de novos aeroportos voltados para o suporte turístico visando à realização da Copa do Mundo
estavam atrasadas; que os cronogramas de obras não
estavam sendo cumpridos e que o Brasil não estaria
preparado para receber tão grande número de visitantes e turistas.
Sr. Presidente, confesso a V. Exª que, como Senador e, principalmente, como brasileiro, fiquei muito
preocupado.
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Minha preocupação aumentou ainda mais quando verifiquei que, entre os aeroportos citados, apenas
o aeroporto de Natal não tinha data para conclusão,
simplesmente porque o processo licitatório ainda não
havia sido iniciado.
Sr. Presidente, hoje é com grande alegria que faço
uso desta tribuna para parabenizar e registrar minha
satisfação com o Governo da Presidente Dilma e com
a Anac que divulgou, nesses dias, o aviso de licitação
da concessão do primeiro aeroporto federal, em São
Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de
Natal. Não poderia deixar também de me congratular
com toda a classe política do Rio Grande do Norte
envolvida nessa vitória.
Sr. Presidente, diante da falta de recursos públicos, buscou-se uma experiência inovadora de parceria público-privada visando à construção parcial e à
manutenção e à exploração da infraestrutura do aeroporto. Foi a fórmula encontrada para que a região
metropolitana de Natal fosse dotada de uma estrutura
moderna de aeroportos.
Esse projeto, por ser uma experiência inovadora,
servirá de referência para as próximas concessões.
Nesse sentido, temos a firme convicção de que
o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, uma das
obras mais importantes para o Mundial de 2014 e para
o reaparelhamento da infraestrutura do Estado, deverá
ficar pronto e será um marco decisivo no desenvolvimento do Rio Grande do Norte.
Sr. Presidente, essas são as minhas breves palavras que gostaria de registrar na tarde de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra, Cícero Lucena, Senador paraibano.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Presidente, Senador paranaense.
Na verdade, meu assunto é sobre mais uma marcha dos Prefeitos do nosso País. Eu ouvia aqui, neste
plenário, a participação anterior ao Senador Garibaldi
Alves, do Senador Anibal, quando falava em distribuição
de renda, Senador Presidente, e estava acessando um
site na Paraíba, Senador Wilson Santiago... Acho que
a maior política de distribuição de renda está acontecendo na Prefeitura Municipal de João Pessoa. É que
a manchete, hoje, na Paraíba, Senador Requião, é a
de um gari da empresa de lixo do Município de João
Pessoa, que tem um salário de R$600,00 por mês e
que ganhou uma licitação, em fevereiro, de mais de
R$600 mil na própria empresa de limpeza urbana da
cidade, locando três caminhões com computadores.
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Acho que esse é o exemplo de maior distribuição de
renda deste País.
Ocupo esta tribuna, a tribuna desta Casa, para
registrar a realização de mais uma edição da Marcha
dos Prefeitos, promovida pela Confederação Nacional
dos Municípios.
Na semana passada, mais uma vez, tive o prazer
de participar da solenidade de abertura da 14ª Marcha
dos Prefeitos. Com experiência de quem já foi Governador e Prefeito por dois mandatos, quero me associar
às reivindicações do municipalismo.
Srªs e Srs. Senadores, venho, aqui, a esta tribuna, para fazer um apelo à Presidente da República,
à equipe econômica e política do Governo Federal.
Entre outras coisas, peço a prorrogação do prazo dos
restos a pagar da União, referentes às transferências
aos Municípios brasileiros, e o faço com autoridade
de representar um Estado que, na maioria de seus
Municípios, a única fonte – a única e somente ela –
de investimento durante todo ano é a possibilidade de
uma emenda parlamentar que eventualmente esse
Município conquiste.
Em 29 de abril deste ano, o Governo Federal publicou, no Diário Oficial da União, o Decreto nº 7.468/2011,
que prorrogou sobre determinadas condições a validade dos restos a pagar não processados com validade
estabelecida até 30 de abril de 2011.
No caso dos empenhos relativos a transferências
a Municípios, a prorrogação abrange apenas as despesas com execução iniciada até 30 de abril – restos
a pagar de 2007 e 2008 – e até 30 de junho – restos
a pagar de 2009.
O que peço é a ampliação desse prazo. Faço
esse apelo em nome dos prefeitos da Paraíba e, tenho certeza, do Brasil – dezenas, no caso da Paraíba,
que me procuraram desde a semana passada, todos
apresentando a mesma solicitação e a mesma preocupação.
De acordo com a Confederação Nacional dos
Municípios, 51,8% dos processos relativos a restos a
pagar não foram iniciados, o que significa que R$1,3
bilhão em empenhos estarão cancelados até junho
deste ano.
Essa ação é inaceitável, pois acarretará prejuízos incalculáveis.
A suspensão e a paralisação das obras imputarão
demandas na esfera judicial e perda da credibilidade
dos Municípios junto aos seus fornecedores.
O prejuízo político será do prefeito, e o prejuízo
social, da população, que será furtada dos benefícios
que aquelas obras levariam aos seus munícipes.
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Os prefeitos são unânimes ao afirmar a ineficiência dos órgãos do Governo Federal, na execução e
liberação dos recursos, não sendo apenas dos Municípios a responsabilidade pelo atraso.
Há burocracia nos processos junto à Caixa Econômica, há falta de regularidade na execução, há falta
de estrutura e de mão de obra especializada e, principalmente, há falta de boa vontade e sensibilidade com
os problemas dos Municípios.
A suspensão dos restos a pagar tem inúmeros
reflexos. Como fica a situação das prefeituras que têm
sua capacidade de investimento reduzida, que mandam produzir o projeto, que gastam com o projeto básico, que lutam pelas licenças nos órgãos ambientais,
sendo que algumas até iniciaram essas obras? Quem
vai pagar essa conta? Infelizmente, os mais prejudicados, mais uma vez, será a população. O que peço é a
prorrogação do prazo de restos a pagar de 2009, que
vence em 30 de junho.
Por várias vezes, já ocupei esta tribuna para manifestar a minha preocupação com os dilemas enfrentados pelos prefeitos e seus munícipes. Costumo dizer
que no Município é onde a vida acontece. Digo com a
experiência de quem, quando Prefeito, enfrentou sem
temor os desafios da gestão pública municipal.
Quero aproveitar para retomar o debate sobre
o Fundo de Participação dos Municípios – FPM.
Como já frisei em pronunciamentos anteriores, a
Constituição de 1988 avançou em muitos pontos
dentro da visão municipalista. A Constituição ampliou
bastante a responsabilidade das prefeituras e dos
prefeitos, transferindo muitas atribuições que, até
então, eram verdadeiramente compartilhadas com
os Estados e com a União. Para ilustrar, refiro-me
ao pacote de bondade do governo federal no auge
da crise econômica em 2009. Quem pagou a conta?
As prefeituras.
No discurso que fiz em 18 de agosto de 2009,
relatei que o Palácio do Planalto lançou pacotes de
bondade, como isenções de impostos aplicáveis apenas naquelas alíquotas fontes de receita do Fundo de
Participação dos Estados e dos Municípios. Foi a saída mais cômoda para a equipe econômica do governo
federal reduzir os recursos do Fundo de Participação,
para fazer bonito perante a indústria automobilística e
a indústria da construção civil.
De lá para cá, o que mudou? Nada. A lógica
do poder central que afoga e controla as receitas
dos Municípios permanece a mesma. Os pequenos
Municípios, sempre tão limitados em suas receitas,
terminam por sustentar uma política econômica do
governo federal que resolve os problemas econômi-
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cos da Nação, sacrificando os que de pouco dispõem
para sobreviver.
Neste ano, retornaram os prefeitos a Brasília
e, desta vez, segundo o Presidente da CNM, Paulo
Ziulkoski, com as mesmas dificuldades sobre a Carga
Tributária Bruta Brasileira e o Mapeamento dos restos
a pagar da União em 2011, relativos a transferências
a Municípios.
Em relação à Carga Tributária Bruta Brasileira,
os dados da CNM indicam que só em 2010 a arrecadação chegou a R$1,299 trilhão, o que representa a
cifra de 35,53% do Produto Interno Bruto.
A CNM explica que desse valor a União foi responsável por arrecadar R$882,1 bilhões; os Estados,
R$347,2 bilhões; e os Municípios, R$70,1 bilhões.
Essa é a lógica perversa da distribuição dos impostos entre União, Estados e Municípios.
A regulamentação da Emenda nº 29 também é
uma luta dos prefeitos. Há vários anos como gestor
público, e desde que cheguei a esta Casa, em fevereiro de 2007, acompanho e apoio essa luta do municipalismo.
Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a Emenda nº 29 é aguardada pelos Municípios
brasileiros há mais de mil dias. Se o Projeto de Lei
do Senado (PLS) 121/2007 tivesse sido aprovado em
2008, o Sistema Único de Saúde (SUS) já teria recebido um aporte federal superior a R$66 bilhões nos
últimos quatro anos.
O PLS 121/07 foi aprovado no Senado em maio
de 2008 e encontra-se em votação no plenário da Câmara desde então, sob custódia do PLP 306/2008.
Sr. Presidente, foi amplamente distribuída a Carta
da XIV Marcha a Brasília, em defesa dos Municípios.
Poupo esta Casa de, mais uma vez, fazer a leitura, ao
tempo em que solicito que seja transcrita nos Anais
da Casa essa reivindicação em defesa dos Municípios
brasileiros.
Quero, mais uma vez, associar-me ao municipalismo, renovar meu compromisso com os prefeitos e
seus munícipes, e ressaltar que minha voz no Senado
Federal, por meio do mandato que me foi conferido pelo
povo da Paraíba, não calará diante das dificuldades
enfrentadas pelos Municípios brasileiros, em especial
os da minha querida Paraíba.
Muito obrigado e que Deus proteja a todos!
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A transcrição requerida será feita na
forma do Regimento.
Senadora Marta Suplicy, pela ordem.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Senador
Requião, eu gostaria de ler a nota enviada, hoje, pelo
Ministro Palocci, em relação à reportagem publicada
na Folha de S.Paulo sobre sua evolução patrimonial
como pessoa física.
Esclarece que a empresa Projeto foi aberta em
2006 para a prestação de serviços de consultoria
econômico-financeira, atividade que realizou até 2010.
Em dezembro último, as atividades de consultoria foram encerradas por força da função ministerial a que
se dedica hoje.
Em respeito às exigências do código de ética pública, o objeto social da sociedade foi alterado de modo
a vedar qualquer prestação de serviço que implicasse
conflito de interesse com o exercício de cargo público.
Por isso, a empresa passou a ter como única finalidade
a administração de seus dois imóveis em São Paulo.
O Ministro não mora no referido imóvel.
As atividades da empresa, as alterações de seu
contrato social e as medidas tomadas para prevenir
conflito de interesses foram registradas junto à Comissão de Ética Pública da Presidência da República
quando da posse do Ministro.
Ressalta que no período de atividade a Projeto
prestou serviços para clientes da iniciativa privada,
tendo recolhido sobre a remuneração todos os tributos
devidos. O patrimônio auferido pela empresa foi fruto
dessa atividade e compatível com as receitas realizadas nos anos de exercício.
Todas as informações fiscais e contábeis da empresa Projeto são regulamente enviadas à Receita Federal, de acordo com as normas vigentes.
Eu gostaria de acrescentar que o Presidente da
Comissão de Ética da Presidência da República, José
Paulo Sepúlveda Pertence, afirmou, hoje, que não há
nada o que apurar em relação ao patrimônio do Ministro da Casa Civil, Antonio Palocci.
Segundo a reportagem do jornal Folha de
S.Paulo, esse patrimônio teria aumentado 20 vezes
em quatro anos.
Segundo Pertence, a forma como a empresa foi
alterada não apresenta nenhum problema, e outros
Ministros já fecharam as suas empresas para trabalhar
como ministros, citando alguns exemplos.
O que eu queria dizer é que nós sabemos que o
Ministro Palocci é muito importante para este País. É
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um Ministro que já colaborou muito com este País; é
um Ministro que já sofreu muitas injúrias neste País; é
um Ministro que foi absolvido de tudo o que foi acusado
e que, hoje, está no cargo que, eu diria, é o segundo
maior em importância neste País, auxiliando diretamente a Presidência da República.
Então, ilações, palavras grosseiras e piadas a
respeito disso me parecem de um oportunismo político além do que nós temos vontade e do que beneficia
a Nação brasileira.
Quero considerar como encerrada essa questão, após o pronunciamento do Ministro Sepúlveda
Pertence.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra, pela Liderança do PP,
o Senador Dornelles. (Pausa.)
Pela ordem, a palavra está com o Senador Garibaldi Alves.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Duas palavras, apenas: pedir desculpas a V. Exª, porque fiz o
pronunciamento sem pedir a V. Exª para falar de onde
me encontro. V. Exª sabe que a motivação é por problema de saúde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra, o Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Roberto Requião, é uma honra muito grande falar
nesta sessão do Senado presidida por V. Exª.
Eu desejo, inicialmente, associar-me ao Senador
Marcelo Crivella na homenagem que o Senado presta
ao Jornal do Brasil.
Sr. Presidente, 1958 foi, na marcante expressão
de Joaquim Ferreira dos Santos, “o ano que não devia
terminar.” E ele estava mais do que certo ao forjá-la:
aquele foi um tempo muito feliz para todos os brasileiros.
Enquanto o mundo se espantava com as proporções que ia tomando o conflito entre os Estados
Unidos e o Vietnã, o Brasil se sagrava campeão do
mundo de futebol pela primeira vez. O cantor João
Gilberto lançava, em 78 rotações, a música símbolo da bossa-nova, Chega de Saudade. O Presidente
Juscelino Kubitschek comemorava, junto com o País,
o fortalecimento de nossa indústria automobilística,
enquanto todos acompanhavam as obras da construção de Brasília.
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Foi um tempo de inovação e de renovação; um
tempo em que as coisas davam certo.
Foi, ainda, Sr. Presidente, um dos períodos mais
importantes para o amadurecimento da imprensa brasileira, que ganhava novo e definitivo patamar de qualidade editorial com as mudanças trazidas pela reforma
gráfica do Jornal do Brasil, um marco absoluto na
história da cultura e da informação do País.
Numa quadra marcada por tanta transformação,
coube ao Jornal do Brasil mostrar a todos os demais
os rumos da contemporaneidade. É justo portanto,
Sr. Presidente, que hoje, ao comemorarmos os seus
120 anos, relembremos um pedaço da história jornalística brasileira, que tão bem destaca as marcantes
características da personalidade empresarial do Jornal do Brasil, bem expressas no binômio tradição e
modernidade.
Da tradição, temos a marca de uma antiga e
persistente opção pelos valores democráticos e pelas causas populares, em cada uma das fases pelas
quais passou o jornal. E o início de tudo, em 1891, já
prenunciava toda a história de brava resistência do JB
contra os abusos do poder.
Monarquista em plena República, tocado pelo
talento de um recém-repatriado Joaquim Nabuco, o
Jornal do Brasil viu sua redação empastelada. Reaberto sob inspiração do republicanismo inflamado de
Rui Barbosa, o jornal reincide na crítica e é atacado e
perseguido por Floriano, que o coloca fora de circulação por mais de um ano.
Mas o período de ouro do JB deu-se no período
pós-64, quando – mesmo apoiando decisões tomadas
pelo governo – denuncia sistematicamente o arbítrio
e a repressão das liberdades democráticas feitas pela
máquina estatal.
Em evidente represália por essas posições políticas, o jornal passa a conviver com a censura prévia,
ao longo de extenso período. Entretanto, Sr. Presidente, a presença constante de censores na redação, a
intimidação e a prisão de colaboradores em diversas
ocasiões e a invasão de suas instalações em 1964 são
apenas um prenúncio do que viria um pouco mais tarde. Um sistemático boicote do governo, que lhe nega
a publicidade oficial e o indispõe com o mercado de
anunciantes privados, inicia para o Jornal do Brasil
um período conturbado e difícil, de grande instabilidade financeira, que implicou sérias repercussões para
seu futuro empresarial.
Mas, na história do JB, o contraponto a tanta combatividade sempre foi sua qualidade editorial,
fundamentada no talento de uma legião de editores e
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de colaboradores que resumiu, cada um deles a seu
tempo, o que a inteligência brasileira tinha de melhor
e de mais engajado.
Por exemplo, Sr. Presidente, além de Nabuco e
de Rui Barbosa, já mencionados, ocuparam a chefia
da edição do Jornal do Brasil nomes do porte de
Odylo Costa, filho, de Jânio de Freitas e de Alberto
Dines, verdadeiros ícones do jornalismo e da cultura
do Brasil.
Numa inesgotável lista de colaboradores, é possível ainda citar, nos primeiros tempos, José Veríssimo,
Ulisses Viana, Oliveira Lima e o segundo Rio Branco,
além de Barbosa Lima Sobrinho, que por lá esteve no
decurso de quase 80 anos. Carlos Lemos, Wilson Figueiredo e Amilcar de Castro estiveram entre os grandes responsáveis pela reforma editorial de 1958.
Um verdadeiro time de gigantes, Sr. Presidente!
Mas a galeria de grandes vultos ligados à história do
Jornal do Brasil estaria incompleta se não fossem
mencionados aqueles outros que, na ponta empresarial, sempre suportaram e apoiaram as sucessivas e
brilhantes gerações de jornalistas que são o apanágio do jornal.
Inicialmente, menciono o casal Pereira Carneiro – o Conde e a Condessa –, controladores do jornal
entre 1919 e 1983, época em que o Grupo passou a
incluir, entre outras atividades, algumas estações difusoras de rádio nas faixas de AM e FM.
Menciono, também a importantíssima, figura de
Manuel Francisco do Nascimento Brito, que dirigiu a
Rádio Jornal do Brasil desde cedo, na década de 1940,
e comandou a totalidade do conglomerado com dinamismo invejável, por quase 50 anos.
Registro, por fim, a chegada do empresário Nelson Tanure, sob cujo comando o Jornal do Brasil se
reinventa, sempre à luz do que considero o verdadeiro
epítome de sua história: a inquebrável aliança entre
tradição e modernidade.
Mais uma vez, de fato, o Jornal do Brasil inova;
e, mais uma vez, no decurso desse processo, renova a
imprensa brasileira. Desde 1º de setembro do ano passado, o JB se estabeleceu em formato exclusivamente
eletrônico e on-line, tornando-se, assim, o primeiro jornal 100% digital do País. Mas continua sendo, para nós,
seu público leitor, o mesmo JB que tantas gerações de
brasileiros aprenderam a respeitar e a apreciar, mercê
de seus próprios e inequívocos méritos.
Congratulo-me, Sr. Presidente, com o Senador
Marcelo Crivella, com o Senador Lindbergh Farias,
do meu Estado, pelo grande senso de oportunidade
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demonstrado na homenagem requerida ao Jornal do
Brasil.
Congratulo-me ainda com todos os acionistas,
colaboradores e funcionários do Jornal do Brasil, por
uma data que, decerto, é tão festiva para eles quanto
para nós.
Quero enviar aqui um abraço muito especial ao
empresário Pedro Grossi, que está ligado ao Jornal
do Brasil, pelos mais profundos laços de sentimento,
e a duas jornalistas muito queridas, que lá trabalham:
Hildegard Angel e Ana Maria Ramalho.
Sr. Presidente, faço homenagem ao Jornal do
Brasil pelos seus 120 anos.
Era o que tinha a fazer como registro, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Passo a Presidência ao Senador Anibal Diniz, porque sou o próximo orador inscrito e quero pronunciar um discurso, Senador Dornelles, sobre
assombração.
O Sr. Roberto Requião deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Roberto Requião,
digno representante do Estado do Paraná.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Aníbal Diniz, junto com o fantasma da inflação já é possível ver ressurgir no Brasil uma outra
assombração: aquelas vozes cavernosas, espectrais a
alertar para os aumentos de salário; contra os aumentos de salário; contra aumentos que reponham índices
de inflação, ou – oh, horror! – que os supere; contra
aumentos que acompanhem a elevação dos índices
de produtividade.
A velha ortodoxia, desmoralizada pela crise financeira internacional que não previu, que desdenhou,
reaparece, toda lampeira, propondo arrocho como remédio para conter a demanda. Querem reproduzir a
receita norte-americana de recuperação econômica,
sem criação de postos de trabalho, sem aumentos
salariais, sem rendas.
É do conhecimento de todos, inclusive dos neoliberais mais encardidos, que, na raiz da crise financeira,
está o distanciamento entre salário e a produtividade; o
gráfico desta, subindo às nuvens; o daquele, descendo
aos pântanos. Resultado: compressão da demanda, nó
desatado pelo subprime, pelas mágicas diabólicas da
engenharia financeira, pelo endividamento dos traba-
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lhadores e da classe média, até que tudo explodisse
em inadimplência.
Por que a crise não bateu fundo, não ribombou
no nosso Brasil? Porque os salários e a renda dos trabalhadores e da classe média seguiram aumentando
no compasso do aumento da produtividade, elevando
a demanda, fazendo mover as engrenagens da produção, enfim estabelecendo aquilo que chamamos círculo
virtuoso do desenvolvimento econômico.
Por isso, quando ouço esses primeiros resmungos, sugerindo o arrocho salarial como remédio para
conter a inflação, fico muito assustado, bem mais sobressaltado do que com a própria inflação.
Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez canto, aqui,
a minha aldeia. Relato o que fizemos no Paraná, no
âmbito das políticas fiscal, salarial e social, para mostrar que é possível, sim, avançar em reformas que
melhorem as condições de vida da nossa gente, que
façam do mercado interno o centro estimulador do
desenvolvimento, que elevem a produção e a produtividade, sem arrochos, sem as opções medíocres que
a ortodoxia sugere.
Assim que assumi, fiz um pacto com os empresários; o pacto da troca de impostos por empregos.
De uma penada só zerei o imposto das microempresas e reduzi o imposto das pequenas empresas
a 2%, em média. O Governo cortava o ICMS e, em
contrapartida, queria a abertura de novos postos de
trabalho. Deu certo. Livre de impostos ou com a carga
tributária reduzida, as nossas empresas passaram a
produzir ou vender mais, a contratar mais empregados. E mais empregados significavam mais consumo;
e mais consumo, mais produção.
O Paraná se transformou no Estado brasileiro que
mais criava empregos com carteira assinada em proporção ao número de habitantes. E, ao mesmo tempo,
as nossas pequenas empresas passaram a ostentar o
maior índice de longevidade do País, superando, em
algumas vezes, a média, o tempo de vida das empresas nacionais.
Para atrair novos investimentos e estimular a expansão de plantas industriais, dilatamos, em até oito
anos, o recolhimento do ICMS. E, quanto menos desenvolvida a região a receber investimentos, maiores
as vantagens oferecidas. Dilatamos também o prazo de
pagamento do ICMS da energia elétrica por até quatro
anos. Reduzimos o ICMS de compra e venda de matérias-primas e insumos de 18% para 12%. Cortamos de
18% para 7% o imposto dos materiais de construção.
Zeramos o imposto sobre produtos da cesta básica.
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Cortamos as alíquotas para importação de máquinas
e equipamentos via Porto de Paranaguá.
Cada vez que um determinado setor da economia paranaense precisava de socorro, cortávamos o
imposto sobre os seus produtos.
Assim fizemos com o trigo, com o feijão, com
a mandioca, com o leite, com a criação de suínos e
de frangos. Enfim, assinei uma centena de decretos
zerando, reduzindo, postergando o recolhimento de
imposto.
Quando explodiu a crise financeira de 2008, para
manter a produção e o consumo, logo, os empregos,
salários e rendas, reduzi o imposto de cem mil produtos
de consumo popular. Alimentos, calçados, vestuários,
remédios, fogões, geladeiras, produtos de higiene e dezenas de milhares de outros artigos tiveram o imposto
diminuído para que o consumo não caísse e, em consequência, não fosse reduzida a produção. Reduções,
então, naquilo que convencionamos chamar de bens
de consumo; salário, aquilo que o trabalhador compra
com o produto do seu salário.
Quer dizer, o imposto, no Paraná, transformou-se
em um instrumento de estímulo à produção e à criação de novos empregos. O pacto governo/empresários foi honrado, mas não me faltou quem advertisse,
dizendo que a arrecadação cairia, e que eu levaria a
administração pública a uma crise sem precedentes.
Mais um engano dos conservadores. Ao contrário de
cair, a arrecadação aumentou significativamente. Por
quê? Pela óbvia e simples razão de que o corte de imposto propiciou aumento da produção e das vendas,
aumento de postos de trabalho com carteira assinada,
aumento do consumo.
Como diria Thomaz Palley, um dos mais respeitados economista norte-americanos: é tão simples
assim.
Para proteger e beneficiar principalmente os trabalhadores não sindicalizados, sem data-base de reajuste salarial, criamos o salário mínimo regional, o
maior do País. É claro, houve protestos de entidades
empresariais, campanhas na imprensa, discursos inflamados da oposição na Assembleia Legislativa e
previsões terríveis de desemprego. Lorotas. Coisa de
quem ainda não se libertou do espírito da senzala e
vê os empregados domésticos, por exemplo, como
escravos ou semiescravos.
Quando cortei os impostos a louvação foi geral;
quando institui o mínimo regional, críticas, de alguns
poucos, mas críticas.
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Para os mais pobres, criamos alguns programas
sociais, resgatando-os do abandono e da humilhação
da pobreza.
O programa Luz Fraterna isentava os mais pobres
do pagamento da conta de luz – 200 mil famílias isentadas, famílias de menor renda. No inverno do Sul, a
falta de água quente para o banho é causa inevitável de
doenças. E todos têm direito a ligar-se ao mundo pelo
rádio, pela televisão, pela internet; a fazer as lições de
casa, ler e estudar à luz de uma lâmpada elétrica.
Já o programa da Tarifa Social da Água fornecia
água e esgoto tratados a preços simbólicos, que 280
mil famílias pobres aproveitaram. De novo a preocupação com a saúde de nossa gente. Economia na ponta
da saúde, já que são as doenças infectocontagiosas
provenientes da falta de saneamento que ainda hoje
mais engrossam as filas do SUS.
O programa Leite das Crianças, por sua vez,
distribuía diariamente mais de 170 mil litros de leite
para crianças de seis meses a três anos sob risco de
desnutrição. Leite enriquecido com vitaminas A e D
e ferro.
A criação de empregos, o salário mínimo regional,
os programas sociais, os investimentos fortíssimos na
educação pública fundamental e o combate ao analfabetismo fizeram com que o Paraná fosse o Estado
que mais avançou no combate à pobreza entre 2003
e 2010, segundo apuraram o IPEA, o Ipardes e a Firjan. Fizemos ultrapassar a linha da pobreza mais de
800 mil paranaenses. Junto com o Piauí, do Senador
Wellington Dias, o Paraná foi o Estado que mais reduziu os índices de mortalidade infantil.
Completaria esse relato de políticas econômicas,
fiscais e sociais falando um pouco do que fizemos na
agricultura. Quando se fala em agricultura paranaense, normalmente tem-se em vista o agronegócio, a
exuberante produção de soja, milho, de carnes. Nossa
agricultura não é apenas isso. Afinal, das mais de 371
mil propriedades agrícolas paranaenses, cerca de 320
mil são propriedades de agricultores familiares. E é de
lá que vêm mais de 80% do que se põe diariamente
à nossa mesa.
Se, de um lado, criamos programas de apoio
às empresas urbanas, buscamos o equilíbrio dando
suporte ao campo. Assim, criamos o programa Fundo de Aval, para endossar empréstimos do pequeno
agricultor.
Quando o pequeno agricultor, o agricultor familiar,
o meeiro, o parceiro vão ao banco à busca de financiamento para a produção, qual é a dificuldade? É a
garantia oferecida ao empréstimo, garantia real. Ge-
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ralmente, eles não conseguem oferecer garantias. No
Paraná, no nosso governo, quem garante o empréstimo
é o governo do Estado, a sociedade paranaense. Com
essa assinatura, banco algum recusa o empréstimo.
Com o programa Trator Solidário, resolvemos um
dos problemas cruciais da pequena propriedade, que
é a mecanização. Assim, financiamos perto de 8 mil
tratores a preços subsidiados, para que a agricultura
familiar liberte-se do arado e ganhe em produção e
produtividade. É incrível o efeito da mecanização nas
pequenas unidades agrícolas do nosso Paraná. Já o
programa Irrigação Noturna aproveita a energia elétrica durante a madrugada para irrigar a terra. Energia não se armazena, ela dispersa-se à noite quando
não usada. Assim, o nosso governo passou a financiar
equipamentos de irrigação a juros de 1% ao ano e reduziu em 70% o custo da tarifa elétrica urbana para
fomentar a irrigação.
Milhares de agricultores aderiram ao programa,
com ganhos impressionantes em produção e produtividade, comprovando que não é preciso desmatar,
destruir matas ciliares, avançar sobre várzeas, para
produzir mais.
Esses programas foram desenvolvidos ao mesmo
tempo em que o Estado recuperava sua capacidade
de pesquisa, de extensão rural, de apoio à produção,
o que havia sido abandonado pelo deslumbramento
neoliberal com o agronegócio. Ao mesmo tempo em
que passamos a respeitar os movimentos sociais, a
respeitar os trabalhadores rurais.
Resultado, depois de décadas, depois de mais
de meio século, aconteceu no nosso Paraná um fato
extraordinário: ao invés de diminuir, tivemos um aumento do número de pequenas propriedades agrícolas. Quebramos a tendência que muitos consideravam
inevitável, fatal.
Srªs e Srs. Senadores, assim canto a minha aldeia.
Nos limites de nossas responsabilidades e atribuições, foi o que fizemos para aumentar e garantir
salários e renda, para elevar a produção e a produtividade, para garantir o consumo. Para, enfim, fazer
girar virtuosamente a roda da economia. Sem arrocho,
sem jogar nas costas largas dos trabalhadores e dos
consumidores as contas pelas crises e pelos desastres provocados pelo capital vadio, pelo capitalismo
financeiro.
Repetindo outra vez Tom Palley: é tão simples
assim, basta ter os olhos e o coração voltado para o
povo. E as bolsas, definitivamente, não são um espaço
onde os trabalhadores circulam.
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O aumento do salário mínimo regional do Paraná
provocou uma crise com a ascendência das classes C
e D, essas classes que avançam para a classe média,
que passou a ter dificuldade para sustentar o trabalho
doméstico que contratava.
Estou elaborando, no meu gabinete, com o apoio
da Consultoria do Senado, um projeto que permite
abater do montante a ser tributado pelo Imposto de
Renda, em cada unidade econômica doméstica, o valor
de um empregado contratado até um salário mínimo
e meio, mais as leis sociais e o 13º salário. Desta forma, estaremos fomentando a criação de mais empregos, ampliando o mercado de trabalho e levando as
contratações dos trabalhadores domésticos à formalidade, tão necessária para a sobrevivência da nossa
Previdência Social.
Srs. Senadores, quem quer ser universal canta
a sua aldeia. E este canto, a economia do meu Estado, é um canto de alerta para que o Brasil não siga os
caminhos trilhados pela economia norte-americana,
que, descolando os salários da produtividade, levou
ao desastre que, por algum tempo, foi suprimido, atenuado com o subprime e com os derivativos, mas que
o congelamento dos salários levou, finalmente, a uma
crise que atinge o mundo inteiro.
O Brasil foi menos atingido, e a nossa Presidenta
Dilma tem tudo para conter os ímpetos conservadores
do Banco Central e a pressão do capital vadio e nos
retirar, definitivamente, desta entaladela em que os
Estados Unidos da América do Norte e a sua doida
economia neoliberal nos colocaram. A nós e a todas
as nações do mundo moderno.
Sr. Presidente, obrigado pela tolerância quanto
ao tempo.
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson
Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, eu pediria a palavra pela Liderança
do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela Liderança do
Governo, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de fazer
dois breves registros, Sr. Presidente. O primeiro deles,
um auspicioso registro, diz respeito à formação intelectual no País. A Presidenta Dilma, nos últimos dias,
anunciou que, até o ano de 2014, mais de 75 mil bolsas
de estudo serão concedidas para estudo no exterior.
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Hoje, mais de cinco mil brasileiros estudam com
bolsa no exterior. E a ideia do Ministério da Ciência
e Tecnologia, do Ministro Mercadante, da Presidenta
Dilma, é ampliar esse número consideravelmente. Daí
a meta de 75 mil bolsas de formação no exterior até
2014. Esse é um dado extremamente importante na
qualificação do nosso pensamento.
Eu gostaria de fazer esse registro e aplaudir o
trabalho do Senador Aloizio Mercadante e a decisão
da Presidenta Dilma de fazer com que essa ampliação
substancial de bolsas possa realmente representar investimento na intelectualidade, na ciência, na tecnologia, no conhecimento, enfim, um passo a mais para
que nós possamos ter mais competitividade e um país
cada vez crescendo mais, investindo mais, ganhando
condições de competir no exterior.
O segundo registro que gostaria de fazer diz respeito ao meu Estado, o Estado de Roraima. O novo
Presidente do Iteraima, Sr. Márcio Junqueira, anunciou
que já está trabalhando em oito glebas para a regularização fundiária no Estado, que o Incra já repassou oito
áreas para que o Iteraima, órgão de terras do Estado
de Roraima, possa realmente exercer seu papel e fazer
com que a titulação das terras seja feita fomentando
o desenvolvimento, a produção e a regularização fundiária do Estado.
Estão já de posse do Estado as glebas do Cauamé, Caracaraí, Tacutu, BR-210, Quitauaú e Murupu.
Outras glebas, outras áreas já estão sendo referenciadas pelo Incra, e queremos fazer aqui um apelo
ao Incra para que faça isso rapidamente. Estamos
contando com o apoio do Ministro Afonso Florence,
que está desenvolvendo e inclusive alocando recursos para que esse georreferenciamento seja feito no
Estado e, portanto, a regularização fundiária se torne
uma realidade.
Então, quero fazer esse registro, parabenizar o
Presidente do Iteraima, Márcio Junqueira, o Governador de Roraima, José de Anchieta Júnior, e dizer
que estamos acompanhando esse trabalho, tendo
em vista que fomentamos essa regularização ainda
no Governo do Presidente Lula, com a assinatura da
medida provisória que transferiu as terras para o Estado de Roraima.
Era esse o registro que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Vital do Rêgo, gostaria de
fazer uma permuta com V. Exª, já que o companheiro
que irá me substituir aqui na Presidência... A não ser
que V. Exª queira me substituir.
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V. Exª está com a palavra.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Presidente desta sessão, companheiro e
amigo paraibano Wilson Santiago, destaco que o trabalho que V. Exª vem desencadeando no Senado tem
repercutido muito no interior da Paraíba. Esta semana,
fui a Patos, Sousa, Pombal e Cajazeiras e vi como os
meios de comunicação disponíveis no Senado chegam
ao interior, onde repercute muito o trabalho de V. Exª
em nome do Brasil e da Paraíba.
Sr. Presidente, gostaria de pedir a inserção em
nossos Anais de um pronunciamento que deveria ter
feito semana passada, por ocasião dos onze anos da
Lei de Responsabilidade Fiscal, que mudou de forma
irrefutável o comportamento dos governantes na gestão das finanças pública.
A Lei Complementar nº 101, de abril de 2000,
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu um verdadeiro código de conduta para os administradores públicos de todo o País, abrangendo não
somente os três Poderes – Executivo, Legislativo e
Judiciário – como as três esferas de governo – federal,
estadual e municipal.
Falo dos avanços, das modificações acontecidas
depois da LRF, e trago um pleito de profunda gratidão
a todos os Congressistas daquela época, que elaboraram um texto dessa magnitude.
Gostaria que V. Exª solicitasse a transcrição desta
matéria, na íntegra, em nossos Anais.
O assunto de hoje me chamou muito a atenção,
Senador Paim, V. Exª, que, como eu, recebe diversas mensagens a cada dia, a cada instante. Recebi a
mensagem de uma jovem paraibana chamada Gessika. Ela diz:
Caro Senador Vital, mais conhecido por
nós como Vitalzinho, meu nome é Gessika.
Tenho 19 anos. Desde os 16, fiz questão de
exercer o meu direito de votar com o intuito
de colocar pessoas merecedoras. E tenho
certeza de que uma dessas pessoas é o Sr.
Senador.
Sou diabética, do tipo 1, a diabetes mellitus, desde os 8 anos de idade. Tenho convivido
com esse problema por muito tempo. Nos últimos tempos, tem sido mais difícil, por conta
dos preconceitos. Hoje, graças a Deus, esse
tipo de doença tem sido assistida como uma
realidade vivenciada por milhares de pessoas. Mas o que mais me prejudica é a questão
financeira da minha família.
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Vivo com um salário mínimo. Somos quatro, e o que mais me angustia é saber que os
meus medicamentos custam o dobro do valor
financeiro do que possuímos. Há algum tempo,
venho conseguindo meus medicamentos por
lutas ferrenhas na Justiça. Hoje, consigo, pela
Justiça, medicamentos no Estado da Paraíba,
mas infelizmente, mesmo sendo por ordem
judicial, os medicamentos estão sempre vindo faltando, e o que mais falta é aquele que
é mais caro.
Ela fala da sua doença, dos seus problemas, e
termina dizendo:
Além de diabética, tenho doença celíaca, psoríase, dislipidemia familiar, o que, com
um salário mínimo, seria impossível fazer tratamento adequado.
O drama dessa jovem me fez refletir sobre o
sistema de saúde pública no Brasil. Alguns dados me
atormentam, e vou passá-los para as Srªs e os Srs.
Senadores na tarde/noite de hoje.
Nossa atuação na esfera política nos permite entrar em contato com o cotidiano de dramas e aflições
da sociedade brasileira.
No dia 31 de março, como já li, recebi da jovem
Gessika, de 19 anos, uma comovente mensagem eletrônica que nos dá conta de que, desde os 8 meses
de idade, é portadora de diabetes do tipo I, o diabetes mellitus. A doença obriga Gessika, cuja família de
quatro membros vive com renda mensal de um salário
mínimo, a se valer de pleitos intermináveis na Justiça
brasileira para receber do sistema de saúde os onerosos
medicamentos de que precisa para tratar do diabetes.
Além de diabética, Gessika também é portadora de
doença celíaca, psoríase e dislipidemia.
A missiva, tendo em vista suas precárias condições financeiras, deixa registrada, na mensagem que
nos enviou, as dificuldades que Gessika enfrenta, tendo
em vista as duras condições em que vive.
Srªs e Srs. Senadores, os problemas enfrentados por Gessika Almeida nos remetem às dificuldades a que a saúde pública deve fazer face, no curso
dos próximos anos. Todos reconhecemos o valor da
previsão contida no art. 196 da Constituição Federal,
segundo o qual:
Art. 196. A saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao aces-
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so universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
Como é bonito ler esse artigo e ver, com tristeza, a sua não aplicabilidade. Como é lindo ver esse
artigo falar de direitos e deveres do povo e do Estado,
respectivamente, e não ver, por exemplo, o Congresso Nacional, que elaborou esse mesmo artigo, tomar
para si as responsabilidades de cada um de nós e regulamentar definitivamente a Emenda Constitucional
29, que foi motivo de mais uma Marcha de Prefeitos,
da XIV Marcha de Prefeitos.
São essas diferenças deste Brasil, Senador Paim,
que angustiam, muitas vezes, V. Exª – e eu vejo – e
que me trazem hoje a falar de saúde pública.
No entanto, o que se tem visto no Brasil é a manutenção do fosso que separa pobres e ricos no que diz
respeito ao atendimento de saúde. Essa é a conclusão
de uma pesquisa do IBGE, publicada no final de 2010.
A pesquisa constatou, por exemplo, a existência de
enormes diferenças quanto à quantidade e à qualidade
dos equipamentos e profissionais destacados para o
atendimento, a depender da classe social do atendido
e de ser o atendimento realizado pelo setor público,
que sempre passa por maiores dificuldades, ou privado, em que os planos de saúde garantem o acesso a
equipamentos mais sofisticados. O IBGE divulgou, em
sua pesquisa final de 2010, a diferença de qualidade
profissional e de qualidade de equipamento do setor
público, aquele que sempre está atravessando pesadas
dificuldades financeiras, e o setor privado, mantido pelos planos de saúde que garantem atendimento a uma
classe social que se utiliza de equipamentos cada vez
mais sofisticados. Os planos de saúde se encontram
disponíveis onde? Nas regiões mais ricas do Brasil,
realidade que amplia a diferença de atendimento entre
os setores público e privado.
Srªs e Srs. Senadores, alguns dados efetivamente
preocupam todos aqueles que sonham com um Estado brasileiro cada vez mais justo no atendimento da
sociedade.
Nesse sentido, a pesquisa sobre a Assistência
Médico-Sanitária revelou que, entre os anos de 2005
e 2009, houve um significativo decréscimo de leitos
nos estabelecimentos de saúde. A população se multiplicou, as doenças tiveram progressão geométrica e
o quadro da presença de leitos foi diminuindo. Entre
2005 e 2009, houve uma queda de 11.214 leitos, o
que serve de explicação para o aumento das filas de
atendimento em sete das principais capitais do Brasil:
São Paulo, Rio, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba. Em tais Municípios, estima-se que
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aproximadamente 170 mil pessoas terão de esperar
pelo prazo de até cinco anos para se submeterem a
uma cirurgia eletiva, a cirurgia não emergencial.
Os senhores imaginem que 170 mil pessoas
agora, neste momento, estão esperando no Brasil até
cinco anos para receberem o atendimento de uma
cirurgia que nós chamamos, na Medicina, de eletiva,
que é aquela cirurgia não emergencial. Vejam a que
ponto nós chegamos!
Do número total de leitos no Brasil, Senador Wilson Santiago, que atinge o patamar de 431 mil leitos,
35% se encontram em instituições públicas, e 65%,
em instituições privadas, indo de encontro a tudo que
preceitua o SUS, que é o atendimento universal e prioritariamente ao setor público.
Dos 431 mil leitos, 35% se encontram em instituições públicas e 65% em privadas.
A distribuição regional desses leitos reforça a
percepção da desigualdade entre ricos e pobres: 54%
desses leitos se encontram na Região Sudeste, onde
vive a população com maior renda – 54% de todos
os leitos disponíveis no País se encontram na Região
Sudeste. Na Região Nordeste, 19%, na nossa região,
Wilson. Quantos pacientes, quantas pessoas, quantos
cidadãos nós vivenciamos todos os dias nos cobrando
uma cirurgia, pedindo pelo amor de Deus para serem
atendidos no sistema hospitalar da nossa região?! Na
Região Sul, Senador Paim, 15% apenas; na Região
Centro-Oeste, 6%; e na Região Norte, 4%. Essa é a
distribuição espacial dos 431 mil leitos no Brasil.
O Sudeste também lidera o ranking dos postos
de trabalho em estabelecimentos de saúde para pessoas com nível superior de escolaridade. Desses, 51%
estão na Região Sudeste, 21% no Nordeste, 15% no
Sul, enquanto o Centro-Oeste e o Norte detêm as menores parcelas, 7% e 5% dos profissionais.
Na mesma distribuição espacial injusta e ingrata,
nós temos também a distribuição, até coincidentemente, do ranking dos profissionais. Na mesma linha de
proporcionalidade, são 52% para a Região Sudeste;
21%, Nordeste; 15%, Sul; 7% e 5%, Centro-Oeste e
Norte respectivamente.
Se pensarmos nos postos médicos por mil habitantes, novamente os serviços de melhor qualidade se
concentram nas capitais e, nelas, em bairros de maior
poder aquisitivo. Estados com maiores dificuldades,
como Maranhão, Paraíba, Pará e Ceará, apresentam
os menores índices de postos médicos: 1.3, 1.6, 1.7 e
1.8 para cada mil pessoas respectivamente.
Srªs e Srs. Senadores, meu eminente Senador
Ricardo Ferraço – V. Exª que será Relator setorial da
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área temática da saúde, representando este Parlamento
–, o quadro atual da saúde pública no Brasil exorta a
classe política e a sociedade a realizarem uma ampla
reforma no setor, que deve tornar-se mais eficiente,
mais igualitária nos próximos anos. E nós não poderemos avançar nenhum centímetro se não regulamentarmos definitivamente no Congresso Nacional a Emenda
à Constituição nº 29, que obriga Municípios – que já
vêm fazendo, diga-se de passagem –, os Estados e a
União a definirem limites exigidos por lei e aplicarem
esses limites em saúde pública.
É preciso que trabalhemos juntos para mitigar
problemas como o da taxa de mortalidade dos zero
aos cinco anos, que no Brasil, é de ainda 22 para
cada mil crianças nascidas vivas, patamar que nos
deixa somente à frente da Bolívia e do Paraguai na
América do Sul.
No ano de 2007, o gasto brasileiro com saúde foi
na ordem 8,4% do PIB. Isso depois de o Governo Lula
– diga-se de passagem, e faça-se justiça –, ano a ano,
aumentar os gastos com a saúde. Mas o aumento que
vem na receita é inversamente proporcional ao crescimento que tem na despesa e nas demandas. Mas
desse aumento, hoje na ordem de 8,4% do PIB, 58%
foram gastos pelas famílias, enquanto o setor público
arcou com 42% dos gastos. Em nosso País a população
mais pobre gasta mais do que a mais rica, em termos
proporcionais, com saúde e medicamentos.
Srªs e Srs. Senadores, a mensagem de Gessika, jovem paraibana, a respeito dos problemas que
vivencia no tratamento das suas questões de saúde,
essa menina que desde cedo é atormentada por diversas patologias, nos faz pensar na saúde do Brasil
como um todo.
É preciso que a classe política, sobretudo a sociedade, se mobilize para podermos oferecer condições mais adequadas de atendimento dos cidadãos
pelo Estado.
E eu vi, com muita alegria, o movimento dos prefeitos. Mas hoje é outro dia. Se a voz que ecoou, semana passada, por ocasião da 14ª Marcha dos Prefeitos
Brasileiros não for repetida, não for reverberada desta
tribuna, da tribuna da Câmara, da tribuna das Assembleias, das Câmaras Municipais, nós vamos ter ainda
muito tempo para regulamentar aquilo que já deveríamos ter feito, que é a Emenda à Constituição nº 29.
O sistema brasileiro de saúde, em que faltam
recursos e investimentos, mão de obra e infraestrutura adequada, necessita de uma grande e profunda
reforma. É a essa causa que eu pretendo consagrar
meu mandato no Senado Federal.
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Muito obrigado, senhoras e senhores.
Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Vital do Rêgo. V.
Exª será atendido na forma regimental.
Eu queria registrar a presença conosco, assistindo
aqui ao nosso debate, dos alunos do curso de Direito
da Universidade Paulista, Unip, Senador Suplicy, lá no
alto. Sejam bem-vindos. (Palmas.)
Vocês assistiram ao Senador Vital do Rêgo fazendo sua exposição. Agora, vão assistir a um dos
membros da Mesa do Senado da República, Senador
Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Inicialmente, parabéns ao Senador Vital pelo
pronunciamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, profissionais da imprensa e público presente, um dos instrumentos mais importantes para o exercício da democracia é a permissão da apresentação de projetos de
lei por iniciativa popular, conforme permitido por nossa Constituição Federal e regulado pela Lei nº 9.709,
de 1998.
Em notícia veiculada, Sr. Presidente, pelo Correio Braziliense, em sua edição de hoje, fomos informados do movimento, no Brasil inteiro, pela coleta
de assinaturas para a iniciativa de projetos de lei e
emenda à Constituição no que se refere aos projetos
que conhecemos e de que estamos tratando, como a
reforma política.
É bem verdade, Sr. Presidente, que nós, parlamentares, não podemos nos surpreender com essa
iniciativa, por várias razões. Primeiro, porque a própria
Casa dificulta o andamento e o entendimento para a
votação desses projetos, além de tantos outros. Além
disso, o interesse de muitos e a complicação de outros
permite que a burocracia e o próprio trâmite regimental
impeçam as votações de projetos dessa natureza, que,
de fato, são importantes e cobrados pela própria população. Em muitos países, esse louvável instrumento de
mobilização popular é usado com maior frequência.
Começamos a ver no Brasil a população procurar
soluções para seus interesses, co-participando diretamente, através de projetos de lei, propostas, sim, e
também de emendas à Constituição.
Devemos aceitar e louvar a possibilidade do exercício de cidadania que a democracia participativa nos
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traz através de posições e decisões desse porte, da
sua própria população. O eleitor trabalhando diretamente com o seu representante, propondo modificações
em nossa legislação, seja eleitoral, seja de qualquer
natureza.
Nessa hora, Sr. Presidente, é que também me
inquieto.
Nós, parlamentares, há anos discutimos a reforma política, mas, infelizmente, ela não sai das nossas
comissões; engancha, como temos testemunhado ao
longo do tempo, nas comissões especiais – como vem
sendo tratada recentemente; a Câmara dos Deputados tratando com prazos distintos. Mesmo assim, as
ideias, o pensamento e os objetivos da própria população são, na verdade, encalhados na burocracia, na
falta de interesses, e, além de tudo, na complicação
de algumas pessoas.
Corremos o risco, Senadores, de, quando votarmos nossas propostas, essas já estarem obsoletas e
não atenderem às necessidades do Brasil, muito menos da sua própria população.
Preocupa-me que assuntos de extrema importância sejam solucionados em outras instâncias, e
não nas nossas.
Temos testemunhado, Senador Paim, a Justiça
legislando e fazendo o papel do Congresso Nacional
exatamente por conta da preocupação que muitos dos
nossos companheiros têm tido em votarmos e acelerarmos os projetos de iniciativa da própria sociedade.
Nós, que aqui estamos com o objetivo de representar o povo, estamos permitindo que a Justiça ocupe
esse espaço, que é democraticamente honroso para
todos nós.
A reforma política é necessária; mais que isso,
é urgente. Precisamos mostrar ao povo que estamos
aqui atentos e empenhados em trabalhar para que ela
aconteça o mais rapidamente possível. Já se cansa
de esperar.
Nós estamos defendendo a reforma, Sr. Presidente, como disse a V. Exª há pouco, assim como a
defendi como Deputado Federal por duas legislaturas.
Na Câmara apresentei uma proposta de emenda constitucional, que chama a atenção de todos porque nela
propomos a redução do mandato de Senador de oito
para seis anos, o que certamente atende aos anseios
da maioria da população.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador
Ricardo Ferraço, por onde andamos o povo ainda não
entende. A maioria pergunta: por que Senador tem
mandato de oito anos e o Presidente da República só
quatro anos? Por essa razão a nossa proposta de re-
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duzir o mandato de oito para seis anos e que um terço
dos Senadores sejam eleitos, a partir de 2014, junto
com os prefeitos, com mandato de seis anos; em 2018
haveria a eleição do restante dos dois terços, também
para mandato de seis anos, que terminará em 2024.
Tenho certeza de que essa proposta será acolhida pela população brasileira e pelos integrantes da
Casa.
Apresentei, repito, na Câmara dos Deputados,
essa proposta, que está encalhada lá. Há dois anos
foi iniciada e apensada na reforma política. Não teve
condições de avançar em decorrência da falta de entendimento em relação ao assunto na Câmara dos
Deputados.
Estamos defendendo, afinal de contas, a redução
do mandato de Senador, pleito que vem sendo discutido
pela sociedade brasileira, pois o período de oito anos
para Senador parece desproporcional se comparado
com quatro anos, repito, para Presidente da República,
para Prefeito e para Governador.
Os Senadores representam os interesses do
Estado no Congresso Nacional, sua eleição é majoritária, assim não há como justificar um mandato com
tempo tão extenso.
Neste momento de reestruturação política, o
Senado, que tem a função moderadora enraizada na
prudência de seus membros, deve demonstrar à sociedade que compreende os anseios do povo brasileiro de assistir a uma maior renovação nos quadros
do Congresso Nacional, especificamente de seus representantes.
Com a aprovação dessa proposta de emenda à
Constituição Federal, possibilitaremos que haja eleições de três em três anos, e não mais de dois em dois
anos. Aprovada a proposta no Senado Federal e, em
seguida, na Câmara dos Deputados, tenho certeza de
que os demais concorrentes e demais postulantes aos
cargos de prefeito, deputado federal, Presidente da República irão também defender os mandatos para que
eles coincidam e tenhamos, a partir de então, eleição
para prefeito, para Presidente da República e para o
Senado Federal de seis em seis anos.
Nosso posicionamento, Sr. Presidente, não diverge daquilo a que nós assistimos nos últimos tempos. Todos nós temos conhecimento das pesquisas
de opinião pública, pois são de conhecimento público,
Senador Ferraço. A população ainda não entendeu,
após tantos anos, por que o Senador tem oito anos
de mandato enquanto os demais integrantes do Parlamento só têm quatro anos de mandato, assim como
os integrantes do Poder Executivo.
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Por isso, estamos apresentando essa proposta de
emenda à Constituição para ser discutida na Comissão de Reforma Política. Tenho certeza de que ela irá
encontrar apoio popular e de integrantes desta Casa,
para que tenhamos condições de fazer coincidir algumas eleições, ou seja, um Senador será eleito junto
com os prefeitos e dois Senadores (2/3), na eleição
seguinte junto com o Governador do Estado e o Presidente da República.
Era só, Sr. Presidente, para não tomar mais o
tempo de V. Exª.
Espero que V. Exª, juntamente conosco e com os
demais companheiros tenhamos condições de aperfeiçoar mais esta proposta e unificar as propostas feitas
por mim e por tantos outros na Câmara dos Deputados e outros no Senado Federal, para que tenhamos
condições de avançar na reforma política e encontrar
as soluções e o consenso e votar a reforma tão desejada, tão cobrada e tão almejada pela sociedade
brasileira.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Wilson Santiago, que
defendeu a reforma política, que está sendo debatida
no País. Hoje pela manhã ainda debatemos a reforma
política e os movimentos sociais lá na Comissão de
Direitos Humanos.
Passamos a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Senador Presidente Paulo Paim, eu hoje
tenho diversos temas aqui a falar, mas quero primeiro, diante do Senador Ricardo Ferraço, informar que
amanhã, às 18h30min ou logo após a Ordem do Dia,
a Subcomissão de Reforma Administrativa se reunirá
para ouvir o relatório do Senador Ricardo Ferraço sobre
as diretrizes para a administração do Senado.
Os membros da Comissão terão a oportunidade
de escutar com atenção. Imagino que possam ainda
fazer sugestões de aperfeiçoamento ao relatório. Então, se houver o pedido de vista, isso será natural para
que, num prazo que seja regimental – imagino que de
uma semana – para que possamos votar o seu relatório
ainda no mês de maio, conforme o nosso compromisso
com o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Senador Eunício Oliveira. Esse é o compromisso.
Então, quero aqui convidar os Senadores Cícero Lucena, Benedito de Lira e Vital do Rêgo para estarmos
reunidos amanhã ao final da tarde.
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Sr. Presidente, por necessidade de comparecer a
um velório na manhã de hoje de natureza familiar, não
pude comparecer à Sessão Especial em homenagem
aos 120 anos do Jornal do Brasil. Mas quero aqui deixar os meus cumprimentos à Srª Ângela Moreira, Presidente do JB; ao Sr. Reinaldo Pazes Barreto, Diretor
Institucional, Marcelo Migliaccio, Editor Executivo e ao
Editor do jornal. Parabenizo seu quadro de funcionários,
jornalistas renomados como Orlando Carneiro, Mauro
Santayana, Leandro Mazzini, Heloísa Tolipan.
Para mim, falar do Jornal do Brasil é lembrar da
trajetória da imprensa brasileira, da iniciativa e coragem
do ex-Ministro do Império Rodolfo de Sousa Dantas
ao fundar o Jornal do Brasil.
Nascido logo após a Proclamação da República,
marcou época e fez história. Houve momentos em que
o Jornal do Brasil significou extraordinária inovação,
inclusive tecnológica, na forma de paginar suas matérias, com figuras como o inesquecível Carlos Castello
Branco, o Castelinho, Wilson Figueiredo, Villas-Bôas
Corrêa, Manoel Francisco do Nascimento Brito, Diretor
Presidente do JB por 52 anos.
De 2004 a 2010, eu próprio fui um colaborador
praticamente semanal, publicando artigos sobre os
mais variados temas.
Quero parabenizar o JB por esta data marcante:
120 anos de história, com um papel ímpar na trajetória
da imprensa brasileira.
Com dinamismo, uma postura liberal independente, o JB superou obstáculos, consolidou sua credibilidade.
Cumprimento o Senador Marcelo Crivella pela
iniciativa da homenagem.
Quero também, Sr. Presidente, saudar um evento
tão significativo do qual participei neste último domingo:
o Desafio da Paz, organizado pelo AfroReggae, pelo
seu Diretor José Júnior e por todos os seus colaboradores, que reuniu atletas de elite, amadores, políticos
como eu próprio, Lindbergh Farias, Deputado Marcelo
e, inclusive, o Secretário da Segurança do Governo do
Estado do Rio de Janeiro José Mariano Beltrame.
Esse evento reuniu pessoas que ali procuraram
mostrar, exatamente seis meses após o fato de ter
ocorrido ali uma perseguição das tropas do Exército
e da polícia aos traficantes,... que haviam percorrido
exatamente esse trajeto de 4.850 metros, local onde se
desenvolveu... Eu pude ali participar. O campeão conseguiu fazer aquele trajeto bastante difícil, o corredor
Franck Caldeira, em apenas 16 minutos e 03 segundos.
Mil e duzentas pessoas participaram daquela atividade,
com um sentido muito grande de confraternização, de
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busca da solidariedade. Inclusive, artistas como Geovanna Tominaga, Luiza Valdetaro, Thiago Fragoso,
Marco Antonio Gimenez, Jorge de Sá participaram.
Ali estava o Governador Sérgio Cabral para dar força
àquele evento, que teve enorme significado.
É importante que nós possamos ter mais ações
como essas, esportivas, culturais, educacionais, ali,
nas áreas onde tem havido problemas. É interessante que, enquanto fazíamos a corrida, a população nos
cumprimentava e também fazia apelos no sentido de
como seria importante que pudéssemos ter melhor
grau de educação, de oportunidades de educação,
de atendimento à saúde em locais como o Complexo
do Alemão.
Eu quero aqui, embora já tenha a Senadora Marta
Suplicy lido a nota referente ao Ministro Antonio Palocci, da Casa Civil, também registrá-la, porque considero importante esse esclarecimento por parte da Casa
Civil e do Ministro Antonio Palocci, por quem sempre
tive admiração. Considero que ele sempre teve uma
atuação muito retilínea, séria e vem dando uma contribuição muito importante, ao longo de sua vida pública,
como Prefeito de Ribeirão Preto, Deputado Estadual,
Presidente do Partido dos Trabalhadores no âmbito
estadual, Deputado Federal, Ministro da Fazenda e,
agora, Ministro da Casa Civil.
Diz a nota da Casa Civil:
Em relação à reportagem publicada hoje
na Folha de S.Paulo [de data de ontem], o ministro Antonio Palocci informa que sua evolução patrimonial, pessoa física, consta de sua
declaração de renda.
Esclarece que a empresa Projeto foi aberta em 2006 para a prestação de serviços de
consultoria econômico-financeira, atividade
que realizou até 2010. Em dezembro último,
as atividades de consultoria foram encerradas por força da função ministerial a que se
dedica hoje.
Em respeito às exigências do código de
ética pública o objeto social da sociedade foi
alterado de modo a vedar qualquer prestação
de serviço que implicasse conflito de interesse com o exercício de cargo público. Por isso,
a empresa passou a ter como única finalidade a administração de seus dois imóveis em
São Paulo. O ministro não mora no referido
imóvel.
As atividades da empresa, as alterações
de seu contrato social e as medidas tomadas
para prevenir conflito de interesses foram re-
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gistradas junto à Comissão de Ética Pública
da Presidência da República quando da posse do ministro.
Ressalta que no período de atividade a
Projeto prestou serviços para clientes da iniciativa privada tendo recolhido sobre a remuneração todos os tributos devidos. O patrimônio
auferido pela empresa foi fruto desta atividade
e compatível com as receitas realizadas nos
anos de exercício.
Todas as informações fiscais e contábeis da empresa Projeto são regularmente
enviadas à Receita Federal, de acordo com
as normas vigentes.
Por outro lado, a Comissão de Ética Pública da
Presidência decidiu hoje não analisar a evolução patrimonial do Ministro Antonio Palocci, que, entre 2006
e 2007, foi multiplicada por vinte vezes, saltando de
R$375 mil para cerca de R$7,5 milhões.
Segundo o Presidente da Comissão e ex-Ministro
do Supremo Tribunal Federal Sepúlveda Pertence, não
cabe ao colegiado avaliar como o Ministro chegou ao
patrimônio que declarou ter ao tomar posse. Ele disse
que só caberia uma investigação caso a declaração
de bens entregue tivesse sido falseada.
A Folha revelou ontem que o Ministro adquiriu
dois imóveis em área nobre de São Paulo: um apartamento de R$6,6 milhões e um escritório de R$882
mil. Os dois imóveis foram comprados por Palocci por
meio da empresa Projeto, da qual ele é sócio principal
com 99,9% do capital.
A Comissão de Ética Pública da Presidência
toma contato com o patrimônio das altas autoridades
quando elas são investidas: “Não nos cabe indagar
da história das fortunas dos pobres e dos ricos que
chegam a ministro de Estado”; “Ninguém perguntou a
muitos milionários que chegaram a ministro como se
tornaram milionários. A declaração patrimonial é para
que se controle suas variações patrimoniais como
ministro”.
Sepúlveda Pertence disse que, antes de assumir
o cargo em janeiro, Palocci fez uma consulta informal
à Comissão para saber se haveria problemas com o
contrato da empresa. O Ministro abriu o projeto com
a sua mulher, Margareth, em 21 de julho de 2006. A
empresa foi criada como consultoria e virou administradora de imóveis dois dias antes de Palocci chegar
à Casa Civil.
De acordo com Pertence, a mudança de contrato
não representa qualquer problema. Houve, informalmente, um contato indagando sobre o problema da
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mudança do objeto da sociedade e o contrato com uma
instituição financeira para administração do patrimônio
a que se reduziu as atividades dessa empresa.
Ele disse que a fórmula de restringir a atuação
nas empresas já foi adotada por outros Ministros no
Governo Lula, como Márcio Thomaz Bastos, da Justiça, e Henrique Meirelles, do Banco Central, os quais,
quando assumiram o Ministério, tinham um patrimônio
considerável.
A empresa de consultoria, assim tão amplamente
caracterizada, traz sempre possibilidades de conflito
de interesses com a atuação de um Ministro de Estado, particularmente um Ministro-Chefe da Casa Civil,
que tem uma abrangência de atuação muito grande
por todas as áreas de Governo.
O Presidente da Comissão de Ética Pública afirmou que atualmente a empresa é controlada administrativamente por um banco e que o Ministro não está
envolvido no controle. A empresa, hoje, está reduzida
a uma finalidade: administrar dois imóveis. As decisões administrativas foram cedidas a um banco e são
tomadas sem que Palocci seja consultado.
Questionado se Palocci informou quais eram os
clientes do projeto, disse o Ministro Pertence que ele
não era obrigado.
É possível que, do ponto de vista da tranquilidade de todos aqueles que confiamos inteiramente no
Ministro Antonio Palocci e para que as informações
sejam plenamente aceitas por todos, inclusive por
aqueles Senadores da oposição que estão querendo
informações adicionais, possa o Ministro Antonio Palocci aqui transmitir, com maior riqueza de detalhes, a
natureza das relações que aconteceram entre a empresa de consultoria e a remuneração havida, e com
quais empresas, durante o período em que foi Deputado Federal.
Está claro que, durante o período como Ministro
de Estado, não houve qualquer procedimento indevido. Com respeito à indagação sobre como pode ter
ocorrido esse aumento de patrimônio, é possível que
o próprio Ministro Antonio Palocci queira ainda dar um
melhor esclarecimento sobre o que aconteceu durante
o período em que foi Deputado Federal, tendo em vista as limitações, obrigações e responsabilidades que
todos os representantes do povo têm.
Sr. Presidente, eu pergunto se ainda teria alguns
minutos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Já esgotei o meu tempo?
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Dispõe de dez minutos!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ah, disponho de 10 minutos.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – V. Exª
me concede um aparte, Senador Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muita honra, Senador Lindbergh Farias.
No início do meu pronunciamento, falei do Desafio da Paz, da corrida pela paz que o AfroReggae
nos convidou para participar ontem. Eu quero muito
agradecer-lhe a oportunidade de estar junto com V.
Exª, junto com José Júnior e todos aqueles atletas que
participaram daquele evento.
Eu consegui fazer a prova, quase cinco mil metros
em cerca de 48 minutos, muito além dos 16 minutos e
03 segundos que o campeão realizou!
Mas concedo-lhe o aparte, Senador Lindbergh
Farias.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Suplicy, estou aqui para agradecer a participação
de V. Exª no evento ontem, no Rio de Janeiro, o Desafio da Paz. Uma corrida, Senador Walter Pinheiro, de
cinco quilômetros no Complexo do Alemão, que teve
forte simbologia. Eu conheci aquela região antes e
era impossível de se transitar naquela área. Era uma
área completamente dominada por grupos armados.
E a gente sabe que falta muita coisa a ser feita. Mas,
ao conversar com qualquer morador, principalmente
com as mães, você sente a liberdade daquela área, que
está pacificada. Não há nada, na minha convivência
com essas áreas do Rio de Janeiro, que apavore mais
uma mãe do que ver o seu filho sendo criado naquele
ambiente, com armas colocadas à mostra. Então, o
evento de ontem foi muito importante, porque foi para
comemorar seis meses daquela ocupação no Complexo
do Alemão. A gente sabe que o caminho ainda é longo;
investimentos em educação, investimentos em saúde
para a pacificação definitiva. Agora, a presença de V.
Exª foi muito importante. O Senador Suplicy, Presidente Paim, deu um brilho especial ao evento. Artistas, o
Governador de Estado, o Secretário Beltrame estavam
presentes, mas o Senador Suplicy, posso dizer, foi uma
atração à parte naquele evento. Olha, vou contar uma
história: o Senador vai fazer 70 anos este ano, correr
aqueles cinco quilômetros não foi mole porque era só
subida, Senador Ricardo Ferraço...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Havia lugares com subida tão íngreme que precisei
dar passos....
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O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Três
quilômetros. A brincadeira que se tinha que fazer.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Fora a descida tão íngreme que até os organizadores
da prova recomendaram que não corrêssemos porque
estava o chão molhado e poderíamos levar tombos
fortes ali.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Então,
quero agradecer o convívio pelo dia inteiro com V. Exª.
O senhor é, de fato, essa pessoa que os brasileiros
passaram a respeitar, figura com sensibilidade, com
humanidade, e eu o agradeço muito. Depois, ainda foi
a um evento do nosso Partido, Partido dos Trabalhadores, no Rio de Janeiro. Então, quero, primeiro, falar
daquele dia que foi muito importante...
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA. Fora do
microfone.) – V. Exª nem correu...
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Eu corri
também, participei também. O Senador Walter Pinheiro está aqui brincando! Por fim, falar num assunto que
V. Exª aborda e também me associar à demonstração
de confiança de toda a nossa Bancada do PT ao Ministro Palocci. O Ministro Palocci não escondeu nada;
o patrimônio que estão falando está na sua declaração
do Imposto de Renda; ele comunicou à Comissão de
Ética Pública a existência da empresa; a empresa de
consultoria prestou serviço antes de ele ser nomeado
novamente Ministro, e então quero-me associar ao sentimento que está sendo expresso por V. Exª e pela Senadora Marta Suplicy. Vejo, inclusive, a responsabilidade
com que uma parte da oposição está tratando o tema.
Palocci tem uma tarefa gigantesca no Governo da Presidente Dilma; este Brasil não pode estar errado; ele é
uma figura muito habilidosa e que deve ser preservada.
Com certeza, a nossa confiança está demonstrada em
vários pronunciamentos na tarde de hoje. De forma que
agradeço o aparte a V. Exª, que ainda tem 10 minutos. É
sempre um privilégio poder falar neste plenário quando
é presidido pelo Senador Paulo Paim.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Prezado Senador Lindbergh Farias, para mim foi uma
honra, uma alegria. Fiquei feliz em participar, e V. Exª
chegou antes de mim. Parabéns pelo seu trajeto tão
significativo na Corrida da paz!
Mas, Sr. Presidente, gostaria aqui de registrar a
comunicação do Procurador-Geral da República, Dr.
Roberto Monteiro Gurgel Santos, que, na última quinta-feira, divulgou o seu relatório, a respeito do caso
Cesare Battisti.
Trata-se de reclamação, com pedido de
liminar, ajuizada pela República Italiana contra
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ato do Presidente da República, por alegado
descumprimento da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição nº 1085, que deferiu o pedido formulado
em relação a Cesare Battisti.
Em 18 de março de 2007, Cesare Battisti
foi preso no Rio de Janeiro, tendo a Itália formalizado pedido de extradição executória do
seu nacional, com fundamento no Tratado de
Extradição firmado com o Brasil e promulgado
pelo Decreto n° 863/1993.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar
o pedido, anulou decisão do Ministro da Justiça que concedera ao extraditando a condição
de refugiado político e, em seguida, deferiu a
sua extradição, assentando, por maioria, em
questão de ordem levantada pelo Relator do
feito, o eminente Ministro Cezar Peluso, por
força de requerimento apresentado pela ora
reclamante, que o acórdão da Suprema Corte
não vinculava o Presidente da República.
Confira-se, nesse sentido, o extrato da
ata da sessão de julgamento:
‘(...)
Decisão: Suscitada pelo Relator questão
de ordem no sentido de retificar a proclamação
da decisão quanto à vinculação do Presidente
da República ao deferimento da extradição, o
Tribunal, por maioria, acolheu-a, vencidos os
Senhores Ministros Marco Aurélio e Carlos
Britto. O Tribunal, por unanimidade, retificou-a,
para constar que, por maioria, o Tribunal reconheceu que a decisão de deferimento da
extradição não vincula o Presidente da República, nos termos dos votos proferidos pelos
Senhores Ministros Cármen Lúcia, Joaquim
Barbosa, Carlos Britto, Marco Aurélio e Eros
Grau. Ficaram vencidos quanto a este capítulo
decisório os Ministros Cezar Peluso (Relator),
Ricardo Lewandowski, Ellen Gracie e Gilmar
Mendes (Presidente). Não votou o Senhor Ministro Celso de Mello por ter declarado suspeição. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa e, neste julgamento, o Senhor Ministro Dias Toffoli.’
Em ato publicado na edição extra do
Diário Oficial da União de 31 de dezembro
de 2010, o então Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, negou o pedido
de extradição de Cesare Battisti nos termos
seguintes:
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‘ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Processo nº 08000.003071/2007-51. Parecer nº AGU/AG – adotado pelo AdvogadoGeral da União Substituto, referente ao pedido
de Extradição requerido pela República Italiana.
Em face dos fundamentos, aprovo o Parecer e
nego a extradição. Em 31 de dezembro.’
Contra este ato do Presidente da República foi ajuizada a presente Reclamação ao
argumento de que a negativa da extradição
teria afrontado a decisão do SupremoTribunal
Federal que a deferiu, deliberação plenária que
teria enfrentado todas as questões pertinentes
ao tema, inclusive as razões posteriormente
utilizadas pelo chefe do Poder Executivo.
Pois bem, vou à parte mais conclusiva.
Mais adiante, diz Gilda Maciel Corrêa Meyer
Russomano:
A ação dos Estados na comunidade internacional é caracterizada da seguinte forma:
‘Assim como, das relações dos indivíduos
entre si e deles com o Estado, nasce um conjunto de regras que disciplina e forma o direito
estatal, também das relações que se estabelecem entre os Estados surge um corpo de
normas que forma o direito supraestatal.
No primeiro, a unidade é o indivíduo; no
segundo, a unidade é o Estado. O papel que o
indivíduo desempenha na comunidade estatal
é o mesmo papel que o Estado desempenha
na comunidade internacional.
Ambos agem como pessoas. São, igualmente, titulares de direitos e de obrigações.’
Sr. Presidente, na conclusão, vou pedir que seja
transcrito na íntegra o parecer do Procurador-Geral
Roberto Gurgel, mas ele coloca com clareza que: “Ante
o exposto, manifesta-se a Procuradoria Geral da República pelo não conhecimento da Reclamação e, se
conhecida, pela sua improcedência.”
Portanto, cabe agora ao Supremo Tribunal Federal
analisar esse parecer. Acredito que irão respeitar as
palavras do Procurador-Geral Roberto Gurgel, no sentido de providenciar a libertação do Sr. Cesare Battisti.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Eduardo Suplicy, a Presidência cumprimenta
V. Exª, dizendo que será atendido na forma regimental,
e também o cumprimenta pelos esclarecimentos dados
da tribuna, como fez também Lindbergh, como fez a
Senadora Marta Suplicy, em razão das matérias do fim
de semana do nosso querido Ministro Palocci.
Passamos a palavra, de imediato, ao Senador
Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Paulo Paim, quero saudar as palavras
do Senador Suplicy e do nosso Senador Lindbergh – e
também me somar a elas – em relação ao nosso Ministro Palocci. Creio que a forma contundente e segura
com que ele apresentou sua justificativa mostra que,
lamentavelmente, mesmo aquilo que é público, como
é o caso das suas declarações, é levado dessa forma.
Quero aqui, portanto, manifestar também a importância
de toda essa transparência havida nesse processo.
Mas, nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero
tratar de um tema que considero da maior importância.
Eu estive reunido, nesta segunda-feira, em Teresina, no
Estado do Piauí, com um conjunto de jovens, tratando
da importância de trazermos para o âmbito nacional
um programa de grande sucesso implantado no Estado
do Piauí. É o programa Cursinho Popular.
O Cursinho Popular é um sistema que, pela formatação que temos no Estado, permite que alunos da
rede pública possam ter condições de acesso a uma
preparação para concurso público e para vestibular.
Esse trabalho envolveu 206 Municípios do Estado do
Piauí, com 30 mil alunos. Não é necessária outra forma
melhor para demonstrar a importância desse trabalho:
saltamos de 18% de alunos da rede pública com acesso à universidade para 64% de alunos da rede pública preenchendo vagas de vestibular, vagas inclusive,
Senador Lindbergh, de cursos como Medicina. Muitas
vezes, os alunos da rede pública nem faziam vestibular
para esse curso, porque se eliminavam por antecipação, quando não tinham, por exemplo, as condições
de pelo menos pagar um cursinho popular.
Esse trabalho envolve órgãos de comunicação,
redes de televisão que fazem a transmissão, a distribuição de apostilas e a preparação, inclusive, em parceria com professores que têm experiência na área de
cursinho popular, garantindo, com isso, as condições
de êxito em todos os Municípios. Tivemos alunos aprovados tanto na Universidade Federal quanto na Universidade Estadual e em faculdades. O mais importante:
registrando, nesses últimos anos, primeiro lugar em
Engenharia Elétrica, primeiro lugar em Administração
e em vários cursos, como Matemática e licenciaturas.
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Destaco o primeiro lugar em Medicina, ou seja, o primeiro lugar foi de um aluno oriundo da rede pública
que passou pelas mãos do Cursinho Popular, o qual,
inclusive, organiza para alguns desses cursos um trabalho especial, e as milhares de pessoas aprovadas
em concursos públicos, concursos de Municípios e
concursos do Estado.
Então, por essa razão, eu não poderia deixar de
dizer que recebi, hoje, um pleito para que possamos
colocar no Plano Nacional de Educação, meu querido
Paim, dentro do programa de reforço escolar, para o
Brasil, a oportunidade de, também patrocinado pelo
Ministério da Educação... Eu diria que não há nenhum
programa mais forte, além do que é toda a educação,
para um Brasil sem miséria, para um Brasil que quer erradicar a pobreza, que garantirmos essas condições.
Hoje, estive com o Plínio, que é o líder da juventude, que está na Secretaria da Juventude, no Estado
do Piauí, numa coordenação da Juventude, como lá
é chamada, e ao mesmo tempo com o Dr. Robertônio
Pessoa e o professor Wellington Soares, que fizeram
comigo esse pleito que considero da maior importância: a gente poder ter, no MEC, um recurso e a condição de garantir a essa juventude a oportunidade de
estudar numa rede pública cada vez, se Deus quiser,
melhor, com professores bem-qualificados, com mais
equipamentos, tanto na estrutura federal, como nas
estruturas estadual e municipal. É claro, eu destaco
as condições desse sonho de poder fazer um curso
técnico, de poder fazer um curso superior.
Então, eu queria destacar, chamado pela juventude do meu Estado, que apresentarei para o Plano Nacional de Educação exatamente uma proposta
como essa. Se Deus quiser, seremos bem-sucedidos,
pela importância que isso tem para o Brasil, para o
Nordeste, para o Norte e para todas as regiões, mas,
especialmente, repito, para as famílias que estudam
exatamente na rede pública.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Wellington Dias,
que, mais uma vez, fortalece todo o nosso sistema de
educação, entre outros temas.
Pela ordem, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria fazer, nesta tarde, dois registros importantes.
O primeiro deles acontece no Estado de V. Exª,
no Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de
Gramado. Essa cidade, obviamente, nesse período do
ano, tem a prerrogativa de, aproveitando a temperatura
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agradável e as condições oferecidas pelos gaúchos,
transformar-se num lugar muito agradável.
Acontece lá, desde sábado passado, um evento
patrocinado pela Anfip, ou seja, o encontro de uma das
associações mais importantes deste País, eu quero
salientar isso: a Associação dos Fiscais da Previdência Social, que contribuições decisivas tem dado inclusive a este Parlamento, assim como ao bom debate
sobre as questões que envolvem relações no serviço
público, à própria questão de carreira, ao nível de fiscalização, à atuação do Poder Público na fiscalização
dessa área da Previdência. Os fiscais da Previdência,
agora em conjunto com os fiscais da Receita, dentro
da Super Receita, atuam de forma combinada, de
forma ajustada para o bom funcionamento da Super
Receita no Brasil.
Portanto, eu quero saudar a figura de seu presidente e nosso companheiro Jorge. Ali estão diversos
companheiros e fiz de tudo, Sr. Presidente, para ter a
oportunidade de participar daquele evento em Gramado. Não foi possível, pois eu estava em Salvador. Não
foi possível por diversos fatores: alguns compromissos
assumidos, problemas envolvendo horário das companhias aéreas que pudessem me atender na demanda
de sair de Salvador, chegar a Porto Alegre, sair de
Porto Alegre e voltar a Brasília no dia de hoje.
Portanto, não me foi possível lá estar. Estou, lá,
representado pelo nosso companheiro Amauri Teixeira,
que é da carreira. Hoje, ele é Deputado Federal, mas é
um companheiro dos quadros da Anfip, auditor fiscal.
Amauri passou pela Receita nos tempos ainda de TTN,
de Técnico do Tesouro, hoje Fiscal da Previdência.
Então, tanto eu quanto V. Exª, tenho a ousadia
de dizer, fomos sobejamente bem representados pelo
fiscal da Previdência e Deputado Federal Amauri Teixeira naquele evento.
Eu não poderia deixar de falar do papel que a Anfip tem desempenhado no Brasil e da contribuição que
a Anfip tem dado a todo esse debate sobre a questão
da Previdência em nosso País.
Sr. Presidente, eu quero também, neste momento, fazer um registro importante.
Neste exato momento, na cidade de Guanambi,
no sudoeste baiano, nós estamos com um problema
que não é dos menores, mas que buscamos solucionar.
Desde as primeiras horas, esse problema aflige todo
o povo da região de Caetité e de Guanambi.
Em Caetité, nós temos uma unidade das INB,
Indústrias Nucleares do Brasil. A atuação das INB na
cidade de Caitité não é com uma unidade de beneficiamento de urânio, mas com uma unidade onde se
prepara e se produz a possibilidade de embalagem

Maio de 2011

para viagem, em condições adequadas, do urânio extraído ali, principalmente por via marítima.
Chegaram caminhões àquela região sudoeste da
Bahia, com carga de urânio. A população se mobilizou
e não permitiu que a carga adentrasse a cidade de
Caetité. Neste exato momento, a carga se encontra no
Batalhão da Polícia Militar na cidade de Guanambi.
Falei, hoje, com o presidente das INB, conversei
com o Governador em exercício da Bahia, Otto Alencar, conversei com o Secretário do Meio Ambiente da
Bahia, Eugênio, e conversei com o Deputado Bonfim,
que está na região. Nós estamos, também, em contato
com o Ibama, solicitando que desloque técnicos para
aquela região, até porque compete ao Ibama fazer o
acompanhamento e a verificação efetiva da carga, do
que representa e de como ela pode ser considerada
algo que não causa nenhum impacto e nenhum prejuízo
à saúde da população. Nós precisamos ter o atestado
do Ibama em relação a isso.
O presidente das INB já enviou à Bahia, e inclusive está enviando também para a Secretaria do Meio
Ambiente e para o Deputado João Bonfim, uma documentação em que estabelece, claramente, as condições dessa carga, dizendo que essa carga... Portanto,
a gente busca tranquilizar a população.
Espero que, de hoje até amanhã, nós consigamos, com a participação prioritária do Ibama, em sua
verificação, definir para onde a carga vai.
Eu, daqui, obviamente, não tenho condições técnicas para emitir opinião alguma, mas creio que, verificado pelo Ibama e atestado por técnicos o conteúdo
da carga, o local apropriado é exatamente o pátio das
INB. Mesmo assim, com a cautela com que tenho tratado esse tema nuclear, prefiro aguardar esse posicionamento. Agora, temos pedido uma certa aceleração
desse processo, porque se ela não pode estar no pátio
das INB, imagine no pátio da guarnição militar, um lugar
que não tem condição alguma de abrigar carga desse
porte. Então, se ela é perigosa para estar no pátio da
empresa que manipula urânio, imagine no pátio de um
batalhão de Polícia Militar na cidade de Guanambi.
Então, é importante que aceleremos o passo na
identificação dessa carga e até da atitude a ser tomada
para que a carga tome o destino correto.
Assim, agiu corretamente a sociedade, tanto de
Guanambi quanto de Caetité, ao reagir. A primeira informação que foi passada, ou melhor, a primeira impressão que todos daquela região tiveram foi de que
aquela carga continha lixo radioativo, que a carga estaria indo para lá para depósito.
O presidente das INB nos informou que não, que
é um material semelhante ao produto final das INB em
Caetité e que o motivo da ida dessa carga para Caeti-
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té é só para o procedimento de embalagem, já que a
produção em Caetité não alcançou o limite necessário
para exportação. Essa carga teria ido para embalagem
apropriada em Caetité.
Portanto, quero dizer que não estou duvidando
da palavra do presidente, que deu isso, inclusive, por
escrito, que falou com o governador da Bahia, mas,
como me disse muito bem o secretário do Meio Ambiente, nada melhor que os técnicos do meio ambiente,
em conjunto com os técnicos do Ibama, se dirigirem
ao local, para atestar a condição da carga e para que
tomemos uma providência, a fim de que, no devido
lugar, essa carga possa chegar.
Sei que é o desejo do povo, que já tem experimentado diversos problemas. Tivemos, recentemente, uma
série de questões acerca da água naquela região, em
Caetité e, principalmente, na região de Guanambi, ou
seja, a qualidade da água, a possibilidade de contaminação radioativa. Estudos foram feitos, e os resultados
demonstram que não havia esse índice de contaminação, inicialmente previsto por nós. Então, na linha
da cautela, na linha de uma atitude – diria – correta e
serena, seria a adoção de medidas para que a carga
chegue ao seu destino, e que eliminemos toda e qualquer possibilidade de risco àquela população tanto da
cidade de Guanambi quanto da cidade de Caetité.
Por isso temos de tomar atitudes aqui e agora.
Volto a insistir: nós não queremos que a carga fique estacionada num pátio de pelotão que não tem, com toda
a boa vontade da Polícia Militar, como tarefa guardar
carga contendo urânio. Então, é importante que decidamos que material é esse e qual o destino correto
que esse material deve ter, para evitarmos especulações, utilização política ou até para evitar – e esse é
nosso o maior desejo – toda e qualquer possibilidade
de risco ou de ameaça à saúde humana.
Eram essas as duas questões para as quais eu
gostaria de chamar a atenção aqui nesta tarde-noite,
Sr. Presidente.
Quero dizer a V. Exª acerca da importância da
reunião que teremos agora, da nossa Bancada, tanto
para mim quanto para V. Exª, que é membro da Bancada do Partido dos Trabalhadores, aqui no Senado,
para que possamos discutir as questões que envolvem
o Programa de Aceleração do Crescimento, com a presença dos membros do Ministério do Planejamento, de
preferência, obviamente, conversar com a Srª Miriam
Belchior, para que possamos apresentar as nossas
propostas e sugestões.
Queria, Sr. Presidente – V. Exª até conversava comigo há pouco –, chamar a atenção para essa questão.
Todas as vezes que alguém do alto escalão, da direção, tem alguma questão de caráter pessoal envolvida
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há toda uma áurea levantada sobre isso. Refiro-me às
questões veiculadas no final de semana sobre o patrimônio do Ministro Antonio Palocci.
Somos homens públicos, portanto, eu, de imediato, quero deixar a minha posição. Não estranho o fato
de haver cobranças sobre nós, temos obrigação dessa
prestação de contas públicas. Mesmo que alguém diga:
“Mas isso é algo de caráter privado, é propriedade de
cada um”, mas somos homens públicos. A nossa movimentação, a nossa vida, as nossas atividades são
públicas, portanto, temos de, permanentemente, ajustar
as nossas contas, de forma “publicizável” ao máximo,
sem nenhum problema.
Creio que fez isso o Ministro Antonio Palocci, até
porque, quando tomou posse no cargo de Ministro da
Casa Civil, até por força de lei – ainda que alguém não
queira fazer essa leitura do ponto de vista da atitude
pessoal – entregou uma declaração à nossa Comissão de Ética do Executivo. E é obrigado entregar, além
da declaração de bens, a declaração de Imposto de
Renda, onde devem constar todos os ganhos, todas
as movimentações, sejam recursos oriundos de sua
atividade parlamentar, sejam recursos oriundos da sua
atividade, como diz a nota apresentada pelo Ministro
Palocci, de consultoria constituída.
É importante que essas coisas tornem-se públicas, de forma muito transparente, para que todos possam ver, para que não paire sobre o Ministro qualquer
tipo de acusação, tampouco ilações permitindo combinar questões sobre o seu crescimento patrimonial
com o exercício da sua atividade política, muito menos
estabelecendo relações entre o patrimônio do Ministro
e o nosso Governo. São coisas que necessariamente
vão ser separadas. Mas, como Governo, temos de dar
as informações que competem ao Governo e, como
Ministro, ele deve prestar as informações públicas que
competem a um homem público divulgar.
Isso é importante para que não fiquemos tratando
sempre no terreno do disse-me-disse, vai daqui, vai
para ali. Quanto maior a demora em dar a informação,
maior o nível de exposição pública. Portanto, quero
insistir com isso.
Em princípio, na defesa, até por acreditar na conduta, na postura do homem público Antonio Palocci.
Mas quero insistir que temos a obrigação, como homens
que exercem cargos públicos, de fornecer informações
se porventura alguém colocar em dúvida, ou até por
motivo do ponto de vista das nossas movimentações.
Temos a obrigação de fazer a chamada prestação de
contas públicas, sem nenhum problema.
E acredito que não seja esse o problema do Ministro Antonio Palocci. Penso que não haja, por parte
dele, nenhum temor em divulgar as condições, até
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porque, volto a frisar, ele, obrigatoriamente, tem de
prestar contas à Receita, tem de entregar à estrutura
do Executivo, via Conselho de Ética, de que forma ou
como ele respondeu ao Fisco, coisa que todo e qualquer brasileiro tem a obrigação de responder, de que
forma recebemos, obtivemos ou não esse ou aquele
ganho. Essa é a informação que todos nós temos a
obrigação de prestar.
Então, acho que é importante que essas questões
venham à tona, apresentem todas as informações, para
que isso não renda e não fique aqui o tempo inteiro
pautando-nos como sendo a questão mais importante.
Quero frisar; isso é importante para o esclarecimento,
para a prestação de contas, mas isso não pode ser
a principalidade da nossa ação. É fundamental que a
gente dê informações para, de uma vez por todas, a
sociedade ficar sabendo exatamente como é que um
Ministro de Estado, como é que um homem público se
porta à frente do cargo que ocupa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Walter Pinheiro, pelo
conjunto de sua fala, pela solidariedade ao Ministro
Antonio Palocci e também à Anfip.
Tive a oportunidade de falar, por telefone, com
o Jorge, que é o Presidente da Anfip, para justificar a
nossa ausência, tendo em vista compromissos assumidos, nesse grande evento. Hoje e amanhã teremos
os debates sobre as reformas política e tributária,
para mostrar que os auditores fiscais têm essa visão
ampla do nosso País e não somente os interesses da
categoria.
Parabéns a V. Exª!
Por fim, quero deixar registrado aqui que, hoje
pela manhã, realizamos, na Comissão de Direitos Humanos, o debate A Reforma Política e os Movimentos Sociais.
Estiveram lá representantes das centrais sindicais, das confederações, do Movimento Negro, dos
índios, das mulheres, enfim, de todos os setores da
sociedade organizada.
Debatemos acerca das pesquisas eleitorais; da
manipulação das pesquisas; da participação das mulheres; das cotas étnicas; das influências religiosas
na política; do financiamento público; da candidatura
avulsa; do voto obrigatório ou não; do fortalecimento
dos partidos políticos; da fidelidade partidária; do voto
secreto no Parlamento; das questões que envolvem
medidas provisórias. Todos foram unânimes em que
não se poderia, de forma alguma, ter voto secreto no
Parlamento.
Agradeço a todos que estiveram lá. Inclusive,
fizeram-nos o pedido de que o debate continue com
toda a sociedade. Sabemos que este debate não é só
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da questão eleitoral, mas dos desdobramentos econômicos e sociais que terão a reforma política.
Por fim, queria dizer aos companheiros do Sinttel
do Rio Grande do Sul, que estão em greve, que hoje
esteve me visitando um representante da Oi, pedindome que um dos seus executivos, o Dr. Marcos, fosse ao
Estado para contribuir na negociação com a empresa
contratada com a Oi.
Com isso, vou encerrar a presente sessão, agradecendo a todos pela participação.
Antes, porém, informo ainda que foi fundamental o lançamento, hoje, da cartilha do Senador Cristovam, na Comissão de Direitos Humanos, colocando
o seu ponto de vista sobre a reforma política junto à
sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, presente em todas as unidades da
federação, o SESC (Serviço Social do Comércio) vem
há muitas décadas prestando relevantes serviços aos
trabalhadores do comércio e também à sociedade brasileira. Suas principais atividades incluem educação,
saúde, cultura, lazer e assistência, e em muitas localidades o SESC representa a única oportunidade de
formação para jovens e adultos.
Criado em 1946, na sequência da retomada democrática da primeira metade do século 20, o SESC
é filho da inteligência e da vontade de protagonismo
no desenvolvimento social do País por parte de alguns empresários dotados de extraordinária visão
de futuro.
Há alguns dias chegou-me às mãos um pequeno volume, na verdade uma revista, que torna pública
mais uma das nobres iniciativas do Serviço Social do
Comércio, desta feita por meio da Administração Regional de São Paulo.
Em edição especial, a revista A Terceira Idade,
que privilegia matérias e estudos acerca do envelhecimento, traz uma série esclarecedora de artigos elaborados pelos participantes do Seminário Encontro
de Gerações, realizado em novembro passado pelo
SESC, em sintonia com iniciativas da Organização
das Nações Unidas sobre desenvolvimento social e
envelhecimento.
Alguns dos mais renomados e respeitados estudiosos da terceira idade, no Brasil e no mundo, emprestam sua cultura e talento em textos capazes de
oferecer uma nova compreensão de um mundo que

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

vê expandir-se rapidamente a população da terceira
idade. Cito, de forma meramente exemplificativa, José
Carlos Ferrigno, do Brasil; Sally Newman, dos Estados Unidos; Mariano Sánchez, da Espanha; e Liliana
Giraldo, do México.
No texto do Doutor Ferrigno, além de apreciada
abordagem sobre as relações entre jovens e velhos,
temos oportunidade de conhecer os programas intergeracionais desenvolvidos no Brasil.
Descobrimos ademais que, embora ainda tímidos do ponto de vista quantitativo, os programas intergeracionais estão em expansão pelo País, com alta
participação em regime de voluntariado. Esta é uma
constatação que deve ser saudada e estimulada, pelo
consistente aporte à qualidade de vida de milhões de
brasileiros da terceira idade.
Deixo, Sr. Presidente, o registro de mais esta importante ação do SESC São Paulo e os cumprimentos
ao Doutor Danilo Santos de Miranda e sua qualificada
equipe.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Lembro 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
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 515, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 515, de 2010, que abre crédito
extraordinário em favor da Justiça do Trabalho
e de diversos órgãos do Poder Executivo, no
valor global de vinte e seis bilhões, seiscentos
e setenta e três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil e cento e noventa e seis reais,
para os fins que especifica.
(Lido no Senado Federal no dia 12-5-2011)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32011)
Prazo final prorrogado: 1º-6-2011
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 12, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 518, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 12, de 2011, que disciplina
a formação e consulta a bancos de dados com
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informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação
de histórico de crédito, (proveniente da Medida
Provisória nº 518, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia 12-5-2011)
Relator revisor: Senador Francisco Dornelles
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32011)
Prazo final prorrogado: 1º-6-2011
3
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que altera
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para acrescentar outras atividades
de prestação de serviços às já passíveis de
opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010Complementar (nº 12/2003-Complementar, na
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho),
que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23
da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.

16622 Terça-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
166, de 2008 (nº 696/2003, na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribeiro), que dispõe sobre o acesso à informação de valor
didático por alunos e professores nas áreas
de engenharia e arquitetura e dá outras providências.
Parecer sob nº 232, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
7
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.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
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8
REQUERIMENTO Nº 437, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 437, de 2011, do Senador Delcídio
do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 489, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (identificação de cores
nos rótulos das embalagens dos alimentos de
acordo com a composição nutricional).
9
REQUERIMENTO Nº 440, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 440, de 2011, do Senador Demóstenes
Torres, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 316 e 341, de
2004, Complementares, com os Projetos de
Lei do Senado nºs 390, de 2005; 265 e 684,
de 2007; 17, 84, 184, 209, 236 e 249, de 2008,
todos Complementares, que já se encontram
apensados, por regularem a mesma matéria
(inelegibilidades).
10
REQUERIMENTO Nº 468, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 468, de 2011, do Senador Cyro Miranda,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 169, de 2009, com o Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2003, por
regularem a mesma matéria (dispõem sobre
vedações a contratações com empresas que
explorem o trabalho escravo).
11
REQUERIMENTO Nº 535, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 535, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Presidente Barack Obama, diante da campanha,
em meios de comunicação, de que não seria
cidadão americano, o que não condiz com a
verdade, conforme demonstrou com a divul-
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gação de sua certidão de nascimento no Havaí, em 1961.
12
REQUERIMENTO Nº 536, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 536, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade à posição
do Governo brasileiro, que, preocupado com
a escalada de violência na Síria, manifestou
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repúdio ao uso da força na resolução dessa
crise, reafirmou a responsabilidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas no
tratamento do impacto das crises no mundo
árabe sobre a paz e a segurança internacionais e ressaltou a importância do papel dos
organismos regionais, em particular a Liga
dos Estados Árabes e a União Africana, nos
esforço de mediação diplomática.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. (Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 58
minutos.)

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 de Janeiro

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

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**

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**

Goiás

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

Mato Grosso

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

Rio Grande do Sul

Bloco-PMDB - Pedro Simon*
Bloco-PP - Ana Amélia**
Bloco-PT - Paulo Paim**

Ceará

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

Paraíba

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**

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**

Alagoas

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

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-PSDB - Ataídes Oliveira** (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves**

Amapá

Bloco-PMDB - José Sarney*
Bloco-PMDB - Geovani Borges** (S)
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 16.3.2011)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) (5)

TITULARES

SUPLENTES

Leitura: 16/03/2011

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Lídice da Mata (PSB-BA)
Angela Portela (PT-RR)

1. Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(2,4,7)

(2,6)

2. Cristovam Buarque (PDT-DF)

(2)

Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)

(2)

(2)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Paulo Davim (PV-RN)

1. Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

Waldemir Moka (PMDB-MS)

2. João Alberto Souza (PMDB-MA)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Marinor Brito (PSOL-PA)

1.

(1)

PTB
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

(3)

Notas:
1. Em 5.4.2011, a Senadora Marinor Brito é designada membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PSDB (Of. nº 114/2001 SF/GSMB).
2. Em 13.4.2011, as Senadoras Vanessa Grazziotin, Ângela Portela e Marta Suplicy são designadas membros titulares; e a Senadora Lídice da Mata e o
Senador Cristovam Buarque, membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 50/2011 - GLDBAG).
3. Em 13.4.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PTB (Ofícios nºs 80/2011/GLPTB e
159/2011/GSMB).
4. Em 19.04.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marta Suplicy (Of. nº 053/2011 - GLDBAG).
5. Em 27.04.2011, foi lido o Of. 15/11 - SSCEPI, comunicando a eleição da Senadora Vanessa Grazziotin e do Senador Randolfe Rodrigues,
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente deste colegiado.
6. Em 04.05.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Lídice da Mata (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
7. Em 04.05.2011, a Senadora Lídice da Mata é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi
Hoffmann (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
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
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
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
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador José Pimentel (PT)

(1)

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

(1)

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

(2)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

(2)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Membro da Comissão Diretora

Notas:
1. Em 23.03.2011, os Senadores José Pimentel e Antonio Carlos Valadares foram designados membros do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF.
nº 038/2011 - GLDBAG).
2. Em 31.03.2011, os Senadores Vital do Rêgo e Ricardo Ferraço foram designados membros do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na
Comissão (Of. nº 097/2011 - GLPMDB).

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, no prazo de 15 dias, 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)

(3)

Senador Gilvam Borges (PMDB)

(4,5)

Bloco Parlamentar Minoria ( 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 Sérgio Petecão é designado membro do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. 078/2011 - GLPMDB)
4. Em 16.03.2011, o Senador Gilvam Borges é designado membro do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. 078/2011 - GLPMDB)
5. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.

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

3) ALTERAÇÕES NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL
Finalidade: Propor, no prazo de 90 dias, 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 17.3.2011)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)
RELATOR: Senador Casildo Maldaner (PMDB-SC) (5)

(5)

Instalação: 04/05/2011

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

1. Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

(4)

Senador Delcídio do Amaral (PT)
Senador Lindbergh Farias (PT)

2. Senador Blairo Maggi (PR)

(4)

(4)

3. Senadora Lídice da Mata (PSB)

(4)

Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(4)

(4,6)

4. Senador Acir Gurgacz (PDT)

(4)

(4)

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

(3)

(3)

1. Senador Ricardo Ferraço (PMDB)
2. Senador Luiz Henrique (PMDB)

Senador Vital do Rêgo (PMDB)

(3)

3. Senador Benedito de Lira (PP)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

(3)

4.

(3)
(3)

(7)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Paulo Bauer (PSDB)

(1)

1. Senador Cyro Miranda (PSDB)

(1)

2.

PTB
Senador Fernando Collor

(2)

1. Senador Armando Monteiro

(2)

Notas:
1. Em 1º.04.2011, os Senadores Paulo Bauer e Cyro Miranda são designados membros titular e suplente, respectivamente, do Bloco Parlamentar Minoria
(PSDB/DEM) na Comissão. (Of. 74/2011 - GLPSDB)
2. Em 06.04.2011, os Senadores Fernando Collor e Armando Monteiro são designados membros titular e suplente, respectivamente, do PTB na Comissão.
(Of. 77/2011 - GLPTB)
3. Em 07.04.2011, os Senadores Casildo Maldaner, Eduardo Braga, Vital do Rêgo e Valdir Raupp são designados membros titulares do Bloco Parlamentar
(PMDB/PP/PMN/PSC/PV) na Comissão; e os Senadores Ricardo Ferraço e Luiz Henrique, membros suplentes. (Of. 105/2011-GLPMDB)
4. Em 20.04.2011, os Senadores Jorge Viana, Delcídio do Amaral, Lindbergh Farias e Inácio Arruda são designados membros titulares do Bloco de Apoio
ao Governo na Comissão; e os Senadores Ana Rita, Blairo Maggi, Lídice da Mata e Acir Gurgacz, membros suplentes. (Of. 54/2011-GLDBAG)
5. Em 04.05.2011, foi lido o Of. 015/11-SSCEPI, que comunica a instalação da Comissão Temporária e a eleição do Senador Jorge Viana para Presidente e
do Senador Inácio Arruda para Vice-Presidente, bem como a designação do Senador Casildo Maldaner para Relator.
6. Em 04.05.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ana Rita. (Of. 59/2011-GLDBAG)
7. Em 04.05.2011, o Senador Benedito de Lira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 140/2011).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

(2)

1. Senador Delcídio do Amaral (PT)

(3)

2. Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

(7)

(5)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Senador Lobão Filho (PMDB)

1.

(1)

Senador Marcelo Crivella (PRB)

(6,9)

2.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Cyro Miranda (PSDB)

(8)

1. Senadora Lúcia Vânia (PSDB)

(4)

Notas:
1. Em 29.03.2011, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº 096/2011 GLPMDB).
2. Em 29.03.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
3. Em 29.03.2011, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
4. Em 29.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 073/2011 - GLPSDB).
5. Em 29.03.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 GLDBAG).
6. Em 29.03.2011, o Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) cedeu a segunda vaga de titular na Comissão ao PRB (Of. nº 096/2011 - GLPMDB)
7. Em 29.03.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
8. Em 29.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 073/2011 - GLPSDB).
9. Em 30.03.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar
(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) ao Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 41/2011 - GLDBAG).

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

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 Amélia (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

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

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)

(7)

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 Amélia (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

5. Waldemir Moka (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

6. Geovani Borges (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

7. Benedito de Lira (PP)

Francisco Dornelles (PP)

8. Ciro Nogueira (PP)

Ivo Cassol (PP)

9. Ricardo Ferraço (PMDB)

(4,8)

(6)

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

(3)

1. Alvaro Dias (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Aécio Neves (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

3. Paulo Bauer (PSDB)

José Agripino (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

5. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Armando Monteiro

1. Fernando Collor

João Vicente Claudino

2. Gim Argello

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

(2)

(5)

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.
2. Em 23.03.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro sumplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 059/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
3. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
059/11-GLPSDB), em substituição ao Senador Aécio Neves.
4. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
5. Em 05.04.2011, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
6. Em 06.04.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado membro suplente do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PMN/PSC/PV) na Comissão (of. nº
103/2011 - GLPMDB).
7. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
8. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).

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

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

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

1.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 1/2011, com o objetivo de avaliar a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

1. Acir Gurgacz (PDT)

José Pimentel (PT)

2. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

2. Armando Monteiro (PTB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

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

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE AVALIAÇÃO DA POLÍTICA FISCAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 6/2011, com o objetivo de acompanhar e avaliar, até o final
da presente sessão legislativa ordinária, o desempenho da política fiscal implementada pelo Governo e suas
consequências para a gestão da política macroeconômica.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

1. Angela Portela (PT)

Clésio Andrade (PR)

2. Lindbergh Farias (PT)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Francisco Dornelles (PP)

1. Ciro Nogueira (PP)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Waldemir Moka (PMDB)

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

1. Aécio Neves (PSDB)

(1)

(2)

Notas:
1. Em 12.04.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Aécio Neves. (Of. nº 67/2011 - CAE).
2. Em 12.04.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Cyro Miranda. (Of. nº 67/2011 - CAE).

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

1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2011, com a finalidade de examinar e debater os temas
relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual.

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

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (DEM-MT) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Casildo Maldaner (PMDB-SC)

(4)

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)

(2)

Romero Jucá (PMDB)

3. Lobão Filho (PMDB)

(3,5)

Casildo Maldaner (PMDB)

4. Eduardo Braga (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Roberto Requião (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

6. Sérgio Petecão (PMN)

Ana Amélia (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Bloco Parlamentar Minoria ( 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)

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
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 Jayme Campos como membro titular; e a Senadora
Maria do Carmo Alves como membro suplente, para comporem a CAS.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. nº 044/2011-GLPTB).
2. 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).
3. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
4. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Jayme Campos e Casildo Maldaner, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
5. 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

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

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 12/2005, da Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo
da Valorização das Pessoas com Deficiência.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(2)

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

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Wellington Dias (PT)

2. Lídice da Mata (PSB)

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

1. Ana Amélia (PP)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Eduardo Amorim (PSC)

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

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

(3)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Lindbergh Farias Presidente deste colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Marisa Serrano Vice-Presidente deste Colegiado.
3. Em 07.04.2011, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM) na Comissão, em
substituição ao Senador Cyro Miranda (Of. nº 20/2011 - CAS).

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

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 9/2005, do Senador Papaléo Paes, com o objetivo de
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Humberto Costa (PT-PE) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(2)

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

1. João Durval (PDT)

Ana Rita (PT)

2. Wellington Dias (PT)

(1)

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

1. Vital do Rêgo (PMDB)

Waldemir Moka (PMDB)

2. Ana Amélia (PP)

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

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

Notas:
1. Em 7.4.2011, a Senadora Ana Rita é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Rodrigo
Rollemberg. (Of. nº 20/2011 - CAS).
2. Em 12.4.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Humberto Costa e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado para o biênio 2011/2012 (Of. nº 22/2011-CAS).

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

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 11/2009, do Senador Paulo Paim , com o objetivo da Defesa
do Emprego e da Previdência Social.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(1)

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

1. Vicentinho Alves (PR)

Lídice da Mata (PSB)

2. João Pedro (PT)

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

1. Eduardo Amorim (PSC)

Ricardo Ferraço (PMDB)

2. Sérgio Petecão (PMN)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Paulo Bauer (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lídice da Mata Vice-Presidente deste Colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim Presidente deste Colegiado.

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

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS SOBRE DEPENDENTES
QUÍMICOS DE ÁLCOOL, "CRACK" E OUTROS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 02/2011, da Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo
acompanhar, no prazo de 90 (noventa) dias, Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool,
"Crack" e Outras Drogas.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Dias (PT-PI) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (2)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Wellington Dias (PT)

1. Angela Portela (PT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

2. Cristovam Buarque (PDT)

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

1. Paulo Davim (PV)

Ana Amélia (PP)

2. Eduardo Amorim (PSC)

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

1. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Wellington Dias Presidente deste Colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Ana Amelia Vice-Presidente deste Colegiado.

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)

(8)

(10)

(10)
(10,11)

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)

(20)
(9)

(12)

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

1. Luiz Henrique (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(2,17)

Romero Jucá (PMDB)

(4,16)

3. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)
Renan Calheiros (PMDB)

(3,5,16,21)

(13,16)

4. Ricardo Ferraço (PMDB)

(15,16)

5. Lobão Filho (PMDB)

(21)

Roberto Requião (PMDB)

6. Waldemir Moka (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Sérgio Petecão (PMN)

8. Eduardo Amorim (PSC)

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

1. Mário Couto (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

3. Cícero Lucena (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

(18)

4. José Agripino (DEM)

(14)
(19)

PTB
Armando Monteiro

1. Ciro Nogueira (PP)

Gim Argello

2. Mozarildo Cavalcanti

(6)
(7)

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 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)
5. 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)
6. 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).
7. Em 17.02.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado suplente do PTB na Comissão (Ofício nº 041/2011-GLPTB).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
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).
15. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
16. Em 31.03.2011, foi encaminhado um novo ordenamento na composição do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº
089/2011 - GLPMDB).
17. Em 31.03.2011, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do Bloco Parlamentar(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em substituição
ao Senador Renan Calheiros. (Of. nº 088/2011-GLPMDB)
18. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
19. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição ao Senador Demóstenes Torres.
20. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
21. Em 05.05.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Luiz Henrique, que passa
à suplência (OF. GLPMDB nº 136/2011).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

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
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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
PRESIDENTE: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
RELATOR: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

(3)
(2)

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 Minoria ( 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)
2. Em 23.03.2011, o Presidente deste colegiado designou o Senador Ricardo Ferraço como Relator (OF. nº 18/2011 - Presidência da CCJ).
3. Em 23.03.2011, a Subcomissão reunida elegeu o Senador Eduardo Suplicy Presidente deste colegiado(OF. nº 18/2011 - Presidência da CCJ).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Roberto Requião (PMDB-PR) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(3)

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)

(12)

Magno Malta (PR)

7. Pedro Taques (PDT)

Cristovam Buarque (PDT)

8. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Lídice da Mata (PSB)

9.

Inácio Arruda (PC DO B)

10.

(10)

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

1. VAGO

Eduardo Amorim (PSC)

(2)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Geovani Borges (PMDB)

3. Luiz Henrique (PMDB)

(7,13)

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. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

8.

Ana Amélia (PP)

9.

(11)

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

(5)

1. Alvaro Dias (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Paulo Bauer (PSDB)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

Maria do Carmo Alves (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

José Agripino (DEM)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(8)

PTB
Armando Monteiro

1. Mozarildo Cavalcanti

João Vicente Claudino

2.

(1)

PSOL
Marinor Brito
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1. Randolfe Rodrigues

(6)

(9)

(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; 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. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. nº 043/2011-GLPTB).
2. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Roberto Requião e Marisa Serrano, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
062/11-GLPSDB).
5. Em 23.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 060/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
6. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 061/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Cícero Lucena.
7. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
8. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
9. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição ao Senador José Agripino.
10. Em 13.04.2011, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente na Comissão. (Of. nº 048/2011 - GLDBAG)
11. Em 02.05.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado membro suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Francisco Dornelles (Ofício nº 123/2011-GLPMDB)
12. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
13. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: terças-feiras, às 11h - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 26/2000, do Senador José Fogaça e outros, com o objetivo
de Acompanhamento das ações Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social.
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 1/2002, do Senador José Sarney.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
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): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NO
AMBIENTE ESCOLAR
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 19/2011, da Senadora Gleisi Hoffmann e outras, com a
finalidade de, no prazo de seis meses, realizar um ciclo de diálogos com o objetivo de analisar e debater as
relações no ambiente escolar, e apresentar propostas ao Poder Público, em todos os níveis, para enfrentar
esse problema em busca de uma sociedade educadora.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador 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 Minoria ( 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 Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. Wilson Santiago (PMDB)

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

1. Kátia Abreu (DEM)

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)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

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

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. VAGO

Anibal Diniz (PT)

3. Vicentinho Alves (PR)

(1)

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 Minoria ( 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:
1. Vago em virtude de o Senador Walter Pinheiro não pertencer mais à Comissão. (Of. nº 36/2011 - GLDBAG)
*. 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.

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

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.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ivo Cassol (PP-RO) (1)
RELATOR: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (1)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
João Pedro (PT)

1. Jorge Viana (PT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Pedro Taques (PDT)

Delcídio do Amaral (PT)

3.

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Ivo Cassol (PP)

1. Lobão Filho (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Eduardo Braga (PMDB)

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

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Em 12.4.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Flexa Ribeiro e Ivo Cassol, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado,
e designou como relator o Senador Delcídio do Amaral (Of. nº 26/2011 - CMA).
*. Em 12.4.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Delcídio do Amaral, Ivo Cassol, Valdir Raupp, Flexa Ribeiro e Paulo Davim como membros titulares; e
os Senadores Jorge Viana, Pedro Taques, Lobão Filho, Eduardo Braga, Aloysio Nunes Ferreira e João Vicente Claudino como membros suplentes, para
comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento 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.

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

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DA CONFERÊNCIA DA
ONU SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 25/2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, com a finalidade de acompanhar a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio+20.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Pedro (PT-AM) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)
RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (1)

(1)

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

1. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Pedro Taques (PDT)

3. Jorge Viana (PT)

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

1. Valdir Raupp (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

2.

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

1. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Em 5.5.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores João Pedro e Paulo Davim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado, e
designou como relator o Senador Pedro Taques (Of. nº 47/2011 - CMA).
*. Em 10.5.2011, foi lido o Ofício nº 47, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Pedro Taques, Eduardo Braga, Ivo Cassol, Cícero Lucena e Paulo Davim como membros titulares; e os
Senadores Vanessa Grazziotin, Antonio Carlos Valadares, Jorge Viana, Valdir Raupp, Marisa Serrana e João Vicente Claudino como membros suplentes,
para comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - RIO+20.

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

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)

Marcelo Crivella (PRB)

7. Lídice da Mata (PSB)

(11)

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

1. Geovani Borges (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

(8,10)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

(1,13)

Garibaldi Alves (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB)

4. Wilson Santiago (PMDB)

Sérgio Petecão (PMN)

5. VAGO

Paulo Davim (PV)

6.

(13)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Ataídes Oliveira (PSDB)
VAGO

(5,9)

1. VAGO

(6)

2. Cyro Miranda (PSDB)

(7)

Demóstenes Torres (DEM)

3. José Agripino (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
Gim Argello

(2)

(12)

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)
5. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano deixa de integrar a Comissão (OF. nº 64/2011 - GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, o Senador Cícero Lucena deixa de integrar a Comissão (OF. nº 66/2011 - GLPSDB).
7. Em 23.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (OF. nº 65/2011 - GLPSDB).
8. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
9. Em 09.05.2011, o Senador Ataídes Oliveira é designado membro titular do PSDB na Comissão (OF. nº 110/2011-GLPSDB).
10. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Gilvam Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
11. Em 11.05.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 63/2011-GLBAG).
12. Em 11.05.2011, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 84/2011 - GLPTB).
13. Em 12.05.2011, o Senador Eduardo Amorim deixa de ser suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão e é designado como membro
titular (Of. nº 156/2011 - GLPMDB)

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

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

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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Angela Portela (PT-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
Instalação: 12/04/2011

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

1. Marta Suplicy (PT)

Lídice da Mata (PSB)

2. Ana Rita (PT)

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

1. Eunício Oliveira (PMDB)

VAGO

2.

(1)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres (DEM)

1.

(1)

Notas:
1. Em 04.05.2011, foi lido o OF. Nº 172/11-CDH, que comunica a nova composição da Subcomissão, com o não preenchimento da segunda vaga de
titular do Bloco Parlamentar pelo Senador João Alberto Souza (PMDB) e a ocupação da vaga de titular do Bloco da Minoria pelo Senador Demóstenes
Torres (DEM).
*. Em 02.05.2011, foi lido o Of. 150/2011-CDH, que comunica a instalação da Subcomissão em 12.04.2011; a designação das Senadoras Ângela Portela
e Lídice da Mata como membros titulares e das Senadoras Marta Suplicy e Ana Rita como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na
Subcomissão; a designação dos Senadores Sérgio Petecão e João Alberto Souza como membros titulares e do Senador Eunício Oliveira como membro
suplente do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Subcomissão; e a eleição das Senadoras Ângela Portela e Lídice da Mata, Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, da Subcomissão.

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

6.2) 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

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. Lindbergh Farias (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)

(4)

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 Amélia (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 Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Paulo Bauer (PSDB)

2. Cyro Miranda (PSDB)

(3)

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.
3. Em 23.03.2011, o Senador Paulo Bauer é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 057/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
4. Em 13.04.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro suplente na Comissão, em substituição ao Senador Walter Pinheiro. (Of. nº 051/2011
- GLDBAG)

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
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): Alvaro Araújo Souza
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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMP. DA RIO +20 E DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 3/2007**, do Senador Heráclito Fortes, com o objetivo de
acompanhar, estudar e monitorar a implementação das políticas públicas nacionais decorrentes dos esforços
mundiais para o combate ao aquecimento global, que se iniciaram com a Conferência-Quadro sobre
Mudança Climática, assinado no Rio de Janeiro, em 1992, assim como contribuir para o aperfeiçoamento
dessa implementação, sob a perspectiva da política externa brasileira, por meio da formulação de
proposições de normas e quaisquer outros atos que forem da competência do Poder Legislativo.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

1. Blairo Maggi (PR)

Lindbergh Farias (PT)

2. Gleisi Hoffmann (PT)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Luiz Henrique (PMDB)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

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

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

(1)

Notas:
1. Vaga cedida ao PSOL (Of. nº 27/20110-CRE/PRES)
*. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, designando os Senadores Cristovam Buarque,
Lindbergh Farias, Luiz Henrique, Francisco Dornelles e Aloysio Nunes Ferreira como membros titulares; e os Senadores Blairo Maggi, Gleisi Hoffmann,
Marcelo Crivella, Inácio Arruda e Randolfe Rodrigues como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Rio
+20 e do Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas.
**. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da CRE, informando o aditamento do RRE nº 3/2007 pelo RRE nº 10/2011-CRE, que alterou o
nome deste colegiado e ampliou sua competência para também acompanhar o planejamento e as atividades da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável - Rio +20.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
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): Alvaro Araújo Souza
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: 8 titulares e 8 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (4)
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)

Gleisi Hoffmann (PT)

4. João Pedro (PT)

(3)

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

1. Lobão Filho (PMDB)

Ana Amélia (PP)

2. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

1. Cyro Miranda (PSDB)

(2)

(1)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

Notas:
1. Em 13.04.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro suplente da Subcomissão, em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Of.
026/2011 - CRE/PRES)
2. Em 13.04.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular da Subcomissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia. (Of. nº
026/2011 - CRE/PRES)
3. Em 13.04.2011, o Senador João Pedro é designado membro suplente da Subcomissão. (Of. 026/2011 - CRE/PRES)
4. Em 18.04.2011 a Subcomissão reunida elegeu o Senador Mozarildo Cavalcanti e a Senadora Ana Amélia, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente deste colegiado (OF. Nº 029/2011-CRE/PRES).

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
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. Geovani 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)

(3,4)

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

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)
Mário Couto (PSDB)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
(2)

Demóstenes Torres (DEM)

3. Cyro Miranda (PSDB)
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.
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****. 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).
2. Em 23.03.2011, o Senador Mário Couto é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 058/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Paulo Bauer.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).

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)

1. Paulo Paim (PT)

(2)

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 Amélia (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 Minoria ( PSDB, DEM )
Ataídes Oliveira (PSDB)

(6)

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Marisa Serrano (PSDB)

Maria do Carmo Alves (DEM)

3. José Agripino (DEM)

(5)

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.
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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.
5. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. 033/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
6. Em 10.05.2011, o Senador Ataídes Oliveira é designado titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM) na Comissão, em substituição ao
Senador Aécio Neves (Of. nº 113/2011-GLPSDB).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: quartas-feiras, às 14h Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

9.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 2/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de
acompanhar o Desenvolvimento do Nordeste.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Dias (PT-PI) (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)

1. José Pimentel (PT)

Lídice da Mata (PSB)

2. Magno Malta (PR)

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

1. Ciro Nogueira (PP)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. Wilson Santiago (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Em 04.04.2011, a Subcomissão reunida elegeu o Senador Wellington Dias Presidente e o Senador Eduardo Amorim Vice-Presidente, deste colegiado
(Of. nº 001/2011 -CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

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

9.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 1/2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, com o objetivo de
acompanhar as políticas referentes à Amazônia.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Vicentinho Alves (PR-TO) (1)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Vanessa Grazziotin (PC DO B)

1. Acir Gurgacz (PDT)

Vicentinho Alves (PR)

2. João Pedro (PT)

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

1. Mozarildo Cavalcanti (PTB)

Ivo Cassol (PP)

2. Lobão Filho (PMDB)

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

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Notas:
1. Em 12.04.2011 a Subcomissão reunida elegeu a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador Vicentinho Alves, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente deste colegiado.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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9.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DO CODESUL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 5/2011, da Senadora Ana Amelia, com o objetivo de debater
as propostas de integração regional e desenvolvimento dos Estados da região Sul.
Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

9.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA COPA 2014, OLIMPÍADA E PARAOLIMPÍADA 2016.
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 8/2011, da Senadora Lídice da Mata, com o objetivo de
acompanhar, avaliar e fiscalizar todas as ações empreendidas para a realização da Copa do Mundo de
Futebol em 2014 no Brasil, bem como para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016, na cidade do
Rio de Janeiro.
Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

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

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(2)

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)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(5)

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 Amélia (PP)

4. Luiz Henrique (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

5. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. João Alberto Souza (PMDB)

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

(3)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Marisa Serrano (PSDB)

Jayme Campos (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)

(4)
(7)

PTB
(1)

1. Mozarildo Cavalcanti

(6)

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. Vaga cedida temporariamente ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB (OF. nº 047/2011-GLPTB).
2. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Acir Gurgacz e Waldemir Moka, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
3. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 063/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Marisa Serrano.
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 063/11-GLPSDB),
em substituição ao Senador Flexa Ribeiro.
5. Em 29.03.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 040/11-GLBAG).
6. Em 05.04.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. 76/2011 - GLPTB).
7. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. 033/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: quintas-feiras, às 12h Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

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)

(4)

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. Geovani 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)

(3,5)

Bloco Parlamentar Minoria ( 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.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
5. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).

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

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

COMPOSIÇÃO

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

CARGO

Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)

CORREGEDOR
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 26/04/2011

Notas:
1. Eleito na sessão plenária do Senado Federal de 26.04.2011.

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: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (DEM-MT)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

(1)
(1)

19/04/1995 5ª Eleição Geral:
30/06/1999 6ª Eleição Geral:
27/06/2001 7ª Eleição Geral:
13/03/2003 8ª Eleição Geral:

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Lobão Filho (MA)

1.

João Alberto Souza (MA)

2. Wilson Santiago (PB)

Renan Calheiros (AL)

3. Valdir Raupp (RO)

Romero Jucá (RR)

4. Eunício Oliveira (CE)

PT
Humberto Costa (PE)

1. Anibal Diniz (AC)

Wellington Dias (PI)

2. Walter Pinheiro (BA)

José Pimentel (CE)

3. Angela Portela (RR)

PSDB
Mário Couto (PA)

1. Paulo Bauer (SC)

Cyro Miranda (GO)

2. Marisa Serrano (MS)

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

DEM
Jayme Campos (MT)

1. Maria do Carmo Alves (SE)

PR
Vicentinho Alves (TO)

1.

PP
Ciro Nogueira (PI)

1.

PDT
Acir Gurgacz (RO)

1.

PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

1.

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

23/11/2005
06/03/2007
14/07/2009
26/04/2011

Vital do Rêgo (PMDB/PB)
Atualização: 27/04/2011

Notas:
1. Eleito na 1ª reunião do Conselho, realizada em 27/04/2011.

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
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

Waldemir Moka (PMDB/MS)

PMDB

Delcídio do Amaral (PT/MS)

PT

Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR)

PTB

Demóstenes Torres (DEM/GO)

DEM

Benedito de Lira (PP/AL)

PP
Atualização: 26/04/2011

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

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

OUVIDOR-GERAL
Atualização: 26/04/2011

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: Senador Armando Monteiro (PTB-PE) (14)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(14)

1ª Designação: 23/03/2010
2ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Waldemir Moka (MS)

(7)

PT
Jorge Viana (AC)

(9)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

(11)

PTB
Armando Monteiro (PE)

(10)

DEM
José Agripino (RN)

(8)

PR
Clésio Andrade (MG)

(12)

PP
Ivo Cassol (RO)

(6)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(13)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(2)

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

(4)

PMN
Sérgio Petecão (AC)

(3)

PV
Paulo Davim (RN)

(5)

Atualização: 03/05/2011

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 PC do B, nos termos do Of. nº 05, de 14/03/2011, 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 PSC, nos termos do Of. nº 55, de 02/03/2011, 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. Designado para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 024/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
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 da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 64, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
11. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 054/2011, lido na sessão do Senado Federal de 23/03/2011.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg. 004/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 003/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleito na 1ª Reunião de 2011, realizada em 03/05/2011.

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)

(9)

PSDB
Cícero Lucena (PB)

(10)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

(11)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(8)

PR
Blairo Maggi (MT)

(12)

PP
Ana Amélia (RS)

(7)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(13)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(2)

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

(5)

PMN
Sérgio Petecão (AC)

(3)

PV
Paulo Davim (RN)

(4)

Atualização: 13/04/2011

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 PC do B, nos termos do Of. nº 06, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 118, de 03/03/2011, 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 PSC, nos termos do Of. nº 54, de 02/03/2011, 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 DEM, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. 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 da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 55/2011-GLPSDB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
11. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 65/2011-GLPTB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg.005/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 002/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - 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
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)
VICE-PRESIDENTE:

(14)

1ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Casildo Maldaner (SC)

(7)

PT
Jorge Viana (AC)

(9)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

(11)

PTB
Gim Argello (DF)

(10)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(8)

PR
Clésio Andrade (MG)

(12)

PP
Ciro Nogueira (PI)

(5)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(15)

PSB
Lídice da Mata (BA)

(13)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

(3)

PSOL
PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

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

(4)

Sérgio Petecão (AC)

(6)

PV
Paulo Davim (RN)

(2)

Atualização: 05/05/2011

Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 88/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. 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.
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 PSC, nos termos do Of. nº 56, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
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 da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 24/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 72/2011-GLPTB, de 28/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 29/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PSDB, em substituição ao Senador Paulo Bauer, nos termos do Of.nº 79/11-GLPSDB, lido na sessão do Senado
Federal do dia 05/04/2011.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of.nº 006/2011-GLPR, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designada para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 004/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleita na 1ª Reunião de 2011, realizada em 04/05/2011.
15. Designado para ocupar a vaga do PDT, nos termos do OF. GLPDT nº 026/2011, de 05/05/2011, lido na sessão do Senado Federal desta data.

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
Marco Maia (PT/RS)

PRESIDENTE
José Sarney (PMDB/AP)

1º VICE-PRESIDENTE
Rose de Freitas (PMDB/ES)

1ª VICE-PRESIDENTE
Marta Suplicy (PT/SP)

2º VICE-PRESIDENTE
Eduardo da Fonte (PP/PE)

2º VICE-PRESIDENTE
Wilson Santiago (PMDB/PB)

1º SECRETÁRIO
Eduardo Gomes (PSDB/TO)

1º SECRETÁRIO
Cícero Lucena (PSDB/PB)

2º SECRETÁRIO
Jorge Tadeu Mudalen (DEM/SP)

2º SECRETÁRIO
João Ribeiro (PR/TO)

3º SECRETÁRIO
Inocêncio Oliveira (PR/PE)

3º SECRETÁRIO
João Vicente Claudino (PTB/PI)

4º SECRETÁRIO
Júlio Delgado (PSB/MG)

4º SECRETÁRIO
Ciro Nogueira (PP/PI)

LÍDER DA MAIORIA
Paulo Teixeira (PT/SP)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MINORIA
Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

LÍDER DA MINORIA
Mário Couto (PSDB/PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
João Paulo Cunha (PT/SP)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Eunício Oliveira (PMDB/CE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Fernando Collor (PTB/AL)
(Atualizada em 09.05.2011)

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=768&amp;origem=CN

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/cn
E-mail: sclcn@senado.gov.br
Informações: (61) 3303-4050

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, artigo 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
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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/cn
E-mail: sclcn@senado.gov.br
Informações: (61) 3303-4050

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: Deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO) 1
Vice-Presidente: Senador Fernando Collor (PTB/AL)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Paulo Teixeira (PT/SP)
LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

Mário Couto (PSDB/PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

Fernando Collor (PTB/AL)
(Atualizada em 09.05.2011)

________________________
Notas:
1- Assumiu a presidência na 1ª Reunião de 2011, realizada em 3-5-2011, em substituição ao Senador Fernando Collor, conforme alternância
estabelecida na 1ª Reunião de 2001 da CCAI, realizada em 15-8-2011.
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